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 الهدى مصباح الحسين

إىل  ،وثار اهلل الذي ال يُنسى ،غلقوباب اهلل الذي ال يُ ،ال ينطفئ إىل نور اهلل الذي

سيدي وموالي وذخريتي يف آخرتي ودنياي رحيانة املصطفى صلى اهلل عليه وآله ووديعته 

لعمل أبي عبد اهلل احلسني عليه آالف التحية والسالم أهدي هذا ااملضيّعة يف هذه األمة 

  اً منه القبول وإن مل أكن من أهل القبول.اليسري راجي
  



    ~6 ~ 

   

  

  



    ~7 ~ 

   

  

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 املقدمة

احلمد هلل رب العاملني ويل النعم وغاية الرمحة والكرم والصالة والسالم عىل 

واللعنة الدائمة عىل أعدائهم أمجعني  ،أوليائه األبرار حممد وأهل بيته األطهار

 إىل يوم الدين.

ال سيام أولئك اخلطباء  ،طوبى ملن وفقه اهلل تعاىل خلدمة احلسني عليه السالم

 ،ويعظوهنم بتلك املواعظ الصادقة ،وُيبكون الناس عىل مصابه ،الذين ينعونه

ويصلحون  ،والعقائد احلقة كام امليمونةحاألويزّقوهنم تلك العلوم املباركة و

حيذروهنم كيد الشيطان  ،ميف الرصاط املستقيويوجهون سلوكهم  ،أخالقهم

 الرجيم وأعونه من اجلن واإلنس.

فهنيئنًا هلم هذا املنصب الرشيف واملقام الكريم الذي إن تسنمه املرء 

بإخالص النية وصدق الطوّية فَليغبطنّه به يوم القيامة األولون واآلخرون 

 به مع الشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيقًا. نّ يفوزلَ و

ولكن يمنعني  ،وأغبط صاحبيه زلت أطمع يف هذا املنصبكنُت وما ولقد 

وجتريب حظي يف مراسه أن فيه مؤهالٍت ال بّد أن يملكها صاحُبه  من ركوبه
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فأسأل اهلل جّل  ،ومجيع هذه املؤهالت ال حظ يل منها ،وإال ال أرى صلوحه له

 وعال أن يقبل عذري ويعطيني عىل نيتي.

ولكني لست معذورًا  ،هذا الغامر وإين وإن أرى نفيس معذورًا من خوض

املستطاع يف رفد أسيادي اخلطباء بام عسى أن ينفعهم يف هذا الطريق  بذل من

ويكون يل قدم صدق يف مقامهم الرفيع ؛ ولذا فّكرت يومًا  يف ذلك فهداين اهلل 

ملّا رأيت بعض اخلطباء أعزهم اهلل  ،هذا العمل املتواضعأكتب  أن تعاىل إىل

ال يعتنون بإعراب الكالم وال هيتمون بصحته نحوًا مع أمهية وسدد خطاهم 

قرآن كريم أو حديث رشيف أو شعر ذلك بالنسبة هلم ال سيام لوكان يف 

فقلت يف نفيس إن عملت هذا العمل واستفادوا منه إن شاء اهلل كنت  ،طريف

فاستخرُت اهلل  ،قد شاركتهم فيام هم فيه وليس ذلك عىل كرم الباري بغريب

ثم استثقلت ذلك واستعظمته فهممُت أن أتركه  ، ذلك ومييتعىل

فمييُت فيه بعون اهلل ولطفه فتيرس يل ما  ،فاستخرُت اهلل تعاىل فنُهيُت عن تركه

 ترى فيه مما جاد به علمي القليل وناله باعي القصري.

إنه  فأسال اهلل تعاىل أن يتقبله مني بأحسن القبول ويعطيني به ما متنيُت عليه

دوين إىل األخطاء التي ال يرشوأطلب من إخواين أهل العلم أن  ،اد كريمجو

 كتايب منها. ُأبّرئ
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وهو  –وجعلُت اهلدف  ،وليعلموا أين توخيت التبسيط ما أمكن ،هذا

وحاولت أن  ،فتجنبُت ما ال دخل له بالغرض ،نصب عيني –إصالح اللسان 

عام  نّك ذلك أين خرجُت فال يومه ،أهنج منهجًا جديدًا يف التصنيف رأيته أنسب

كيف وإنا أخذنا منهم  ،ما رسموه من القواعد وخالفُت  ،جرى عليه النحاة

فجزاهم  ،وإنام نحن عيال عليهم ،واعتمدنا عىل ما قرروه وهلم الفيل والسبق

تومهَت أين خالفُت مشهور النحاة أو  بالتدقيق إن وعليك ،اهلل خري اجلزاء

صىل اهلل و ،وله املنّة واحلمد ،سدد للصوابواهلل امل ،منهمصاحب الرأي القوي 

 عىل سيدنا حممد وآله الطيبني الطاهرين.
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 متهيد

 :أقدم لك بعض األمور التي هي بمثابة املفتاح للدخول يف هذا املنهج

من الرضوري للخطيب صحة اللفظ بحسب قواعد النحو العريب وإال  -1

حتى يطوع  ك حيتاج إىل تعويد اللسان عليهوذل ،فال يكون خطيبًا ناجحًا أبداً 

ومعلوم أن ذلك من قبيل  ،وبناء السليقة عليه حتى تفيض به بيرس وسهولة ،به

فعليك دراسة هذا الكتاب دراسة  ،العمل وهو ال بّد أن يكون مسبوقًا بالعلم

من اجلهد والوقت يتناسب مع مقدار قابليتك عىل فهمه  مقداروبذل  ،متأنية

ثم  ،وعليك أن تقوم بحّل التامرين بعد كل فصل اعتامدًا عىل نفسك ،واتقانه

 التأكد من صحته بالنظر يف احللول التي ذكرناها يف اهلامش.

حلة االبتدائية هي قاعدة احلرف الشميس من القواعد التي تدّرس يف املر -2

والغريب أن بعض اخلطباء ال يفرق  ،القمري وكيفية التمييز بينهاماحلرف و

وهي إدغام الم التعريف يف احلرف  ،بينهام أو ال هيتم بالقاعدة املبتنية عليهام

مع أن الغلط يف ذلك يعّد من أفحش  ،الشميس وإظهارها مع القمري

أو باجلهل التقصريي الفقهاء عىل أن اخلطأ يف ذلك تعمدًا  وقد اتفق ،األغالط
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فأتقن  ومن ثّم هو مبطل للصالة لو مل يتدارك األمر يف حمله. ،للقراءة مبطل

 ذلك قبل كل يشء سددك اهلل.

 

ومثل ذلك يف األمهية واألولوية قاعدة مهزة القطع ومهزة الوصل ؛ فإن  -3

أييًا أن لفظ مهزة الوصل يف درج  ءوقد اتفق الفقها ،اخلطأ فيهام غري مغتفر

مهزة فمن قرأ يف الصالة )وامرأته محالة احلطب( بلفظ  ،خمّل بالقراءة (0)الكالم

وكذا من قرأ )سبح اسم ربك األعىل( بلفظ  ،بطلت قراءته األوىل )امرأته(

  .مهزة )اسم(

كون ما عدها يو ،ة الوصل فإهنا قليلةوما عليك إال أن حتفظ موارد مهز

 وموارد مهزة الوصل هي كام ييل:  ،موارد هلمزة القطع

مهزة )ال( التعريف ؛ فال تلفظ يف الوصل إال مع لفظ اجلاللة عىل  -أ

 املشهور من أن )أل( فيه للتعريف.

 ،وابن وابنة ،واثنان واثنتان ،هي: )امرؤ وامرأةمشهورة  ءسامة أعسب -ب

 واسم(. 
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ما كان عدد حروف )عدا فعل األمر من الرباعي وهو كل فعل أمر  -ج

 استخرْج. –انطلْق  –اكتْب  :مثلماضيه اربعة أحرف(  

 .استخرَج  –انطلَق  :مثل ،مايض الفعل اخلاميس والسدايس -د

 استخراج. –انطالق  :مثل ،الفعل اخلاميس والسدايس (0)مصدر -هـ

 ،الوصل يف وصل الكالم طّبع لسانك عىل ترك التلفظ هبمزةفاجتهد يف أن تُ 

 أعانك اهلل. 

فعليك  ،وهذا خمجل حقاً  ،دةبعيهم ال يميِّز بني ألفاظ احلركات والّش  -4

وخري ُمنٍج من  ،بتدائيةفإنه مما يعاب عىل تالمذة اال ،أأن ال تقع يف مثل هذا اخلط

دة والتأكد والّش  ذلك هو مداومة قراءة القرآن الكريم مع الرتكيز عىل احلركات

من قراءة احلرف الذي وُضعت عليه صحيحًا ؛ فإّن الفتحة تقتيض قراءة 

 ،احلرف مفتوحًا أي بفتح الشفتني وابقائهام متوسطتني دون رفع هلام أو خفض

والكرسة تقتيض  ،واليمة تقتيض قراءته بيم الشفتني ورفعهام قليال إىل االعىل

تقتيض قطع حركة  والسكون ،(2)قراءته بخفض الشفتني قلياًل إىل األسفل
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دة تقتيض لفظ احلرف مرتني يف األوىل ساكنًا ويف الثانية  ،احلرف يف خمرجه والشَّ

 متحركًا.

والياء فتصبح ياًء ؛  ،واليمة فتصبح واواً  ،وإياك أن متّد الفتحة فتصبح ألفاً 

كمن يقرأ )فصلِّ لربك وانحر(  ،وهو مبطل للقراءة يف الصالة ،فإن ذلك حلن

( فتصبح ياء. ومع األسف فإن الكثري ال يبايل بذلك مع  بمد الكرسة يف )صلِّ

       أمهيته.

نبينها فيام  ،هناك مصطلحات وردت يف هذا الكتاب لعلها غريبة عليك -5

 يأيت: 

فقد وضع أهل اللغة ثالثة حروف توزن هبا الكلمة ؛ )وزن الكلمة(  :منها

ل ( ويسمى األول فاء الكلمة والثاين عني  ،ع ،هي ) ف ،الثالثية األصلية

وكلمة  ،)َكَتَب( فإن وزهنا )َفَعَل( :مثل كلمة ،الكلمة والثالث الم الكلمة

 هكذا.و ،)َقْوٌل( فإن وزهنا )َفْعٌل(

 :نحو ،يكتب كام هو يف امليزان (0)وإذا كان هناك حرف زائد يف الكلمة

 َأ ْفُعُل(. –فَِعاَلٌة  –)فَِعاٌل  :اَأْكُتُب( فإن أوزاهن –كَِتاَبٌة  –)كَِتاٌب 
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وإذا كان احلروف األصلية أكثر من ثالثة كرر احلرف الثالث يف امليزان لكي 

َسَفْرَجٌل(  –َجْعَفٌر  – َج رَ ْح : )دَ نحو ،الكلمة حروف امليزان حروَف  تساوي

 الهيمنا كثريًا.والتفصيل  ،هذا باختصار ٌل(.َفَعلَّ  –َفْعَلٌل  –: )َفْعَلَل افإن أوزاهن

واملراد هبام أن بعض الكلامت تعمل يف غريها  ،) العامل واملعمول( :ومنها

والكلمة  ،وهذا هو العمل باصطالح النحاة ،صبه أو ترفعه أو جتره أو جتزمهفتن

 التي عملت تسمى )عاماًل( والتي ُعِمل هبا تسمى )معموالً(.

واملراد أن أثر العامل )من الرفع أو النصب أو  ،واملحل(أ)يف اللفظ  :ومنها

أو يكون يف حمل ذلك اللفظ أي موقعه ؛ نفس اللفظ  ( يكون يفاجلر أو اجلزم

 ملانع يمنع اللفظ من التأثر بالعامل.

نقول يف إعراب  :مثال ،هاملراد أنه مرتبط به ال بغريو ،)متعلق بكذا(: ومنها

ر( أي مرتبط فًا( ال بـ)زق بـ)عارإن )بمقامه( متعلِّ  :)ُزْر احلسني عارفًا بمقامه(

 :كان املعنىر( لولو كان متعلقًا بـ)ز ،مقامه)ع(خاصة ب ةبه معنًى فتكون املعرف

 ( وهذا غري مراد.   ..مقامهيف  ) زره

االسم الدال عىل ذات واملراد باالول  ،)اسم الذات واسم املعنى( ومنها:

واسم املعنى ما  ،نسان واحليوان والنبات واجلامدوهو اليشء القائم بنفسه كاال

 كالعلم والقيام والقعود وما إىل ذلك. ،كان قائاًم بغريه

أفراد واملراد به االسم الذي يدل عىل جنس عام له  )اسم اجلنس(ومنها: 

 –رجل  –نسان إ) :مثل ،قسامن اسم جنس إفرادي وهو ،أو مفرتضة موجودة
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واسم جنس مجعي وهو الذي يفرق بينه وبني مفرده بالتاء  ،.. إلخ(.امرأة

  ...إلخ(..شجر –جوز  –نحو: )متر  ،غالباً 

نحو  ،واملراد باألول هو اللفظ وبالثاين هو معناه ،)الدال واملدلول( :ومنها

وقد  ،فإن هذا اللفظ هو الدال ومعناه وهو السائل املعروف هو املدلول ،)ماء(

 منا.وهذا ال هي ،يكون الدال غري لفظ

فإن حركة عني الفعل الثالثي ختتلف يف املايض  ،)باب الفعل(ومنها: 

وقد حرصها النحاة يف  ،وليس هلا ضابط إال السامع ،وامليارع من فعل إىل آخر

  :ستة أبواب

 ..إلخ..ينَجح –نَجح  ،يفَتح -يفَعل( مثل: فَتح  –)َفَعل  -1

 ينرُص...إلخ. –نرَص  ،ليقتُ  –مثل: قَتل  (يفُعل –)َفَعل  -2

 ..إلخ..يِعد –وَعد  ،يرِضب –يفِعل( مثل: رَضب  –)َفَعل  -3

 .إلخ..ييَحك –ضِحك  ،يفَرح –يفَعل( مثل: فِرح  –ِعل )فَ  -4

 ..إلخ..ثرِ ي – وِرث –حيِسب –مثل: حِسب  ( يفِعل –ل )َفعِ  -5

 ..إلخ..يصُلح –صُلح  ،َيكُرم –يفُعل( مثل: كُرم  –)َفُعل  -6

أكد من باب الفعل الذي ُيريد أن يستعمله يف كالمه تفعىل اخلطيب أن ي

( ىكام نسمع من بعيهم يقول: )نَس  ،بمراجعة املعاجم لئال ُُيطئ يف حركته

ألن  ؛بكرسمها)عِمل( و )نيِس( :والصحيح ،بفتح السني وامليم )عَمل(و

 يفَعل(.   –من باب )فِعل  الفعلني
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 الباب األول

 هأجزاؤالكالم و

 :نحو ،هو جمموعة من الكلامت تؤلف معنًى  حيسن السكوت عليه  :الكالم

 ."الدين النصيحة  " ،"حممد رسول اهلل  " ،"ال إله إال اهلل  "

 "يف   -كتب   -حممد  :نحو ،جمموعة حروف تؤلف معنى مفرد :والكلمة

( يدل عىل معنى َب تَ و)كَ  ،فإن )حممد(  يدل عىل معنى مفرد هو هذا الشخص

  .يدل معنى مفرد هو الظرفية (يف)و ،مفرد هو هذا احلدث

غري مقّيد بزمن هو ما دل معنى  :واالسم ،وهي إما اسم أو فعل أو حرف

 ."مقتول   –قاتل   -كتابة  –كتاب  –حممد  " :مثل ،معني

املايض أو احلارض أو  ،يف أحد األزمنة الثالثة يقعما دل عىل حدث  والفعل

 ." قاتْل  –يقاتل  –قاتل  " :نحو ،املستقبل
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 ،يف :نحو ،ما ال معنى له إال إذا جاء بعده اسم أو مجلة تأيت بعده :واحلرف

فإذا جاء بعدها اسم صار هلا  ،فإن )يف( ليس هلا معنى معقول وحدها ،هل ،من

 .) يف بيت( –) يف البيت(  :نحو ،معنى معقول

فأدخل عليها  ،وإذا اشتبهت عليك كلمة هل هي اسم أو فعل أو حرف 

 ."أخذُت من أمحد  " :أمحد( تقولنحو ) ،حرف جر فإن قبلته فهي اسم

 –فكلمة ) مستجاب(  ،إن  قبلتها فهي اسمأو أدخل عليها )أل( التعريف ف 

 اسم ؛ ألهنا تقبل )أل(. –مثال 

)أنا( ؛ فإنه يمكن  :نحو ،فهي اسم فإن قبلت اإلخبار ،أو أخرب عنها 

)تاء الفاعل( فإنك خترب عنها  :ونحو ،"أنا قائٌم  " :تقول مثال ،اإلخبار عنه

  . "ُقمُت  " :فتقول مثالً 

يا  " :) موسى( تقول :نحو ،ذلك فهي اسمدى فإن قبلت اأو اجعلها من

ا  " :ونحو )أّي( تقول ،"موسى    ."يا أهيه

 تقبل اجلميع فهي ليست اساًم. وإن مل

)تاء( التأنيث )قد( أووإذا أردت أن تعرف هل هي فعل أو ال فأدخل عليها 

فإن قبل واحدة منها فهو  ؛ املخاطية (و)ياءأو)مل( أو )تاء( الفاعل أالساكنه 

 ،)استجابْت( :فإهنا فعل ؛ ألنك تقول)استجاب( فمثاًل كلمة  ،فالفعل وإال 

: تقولفإنك )استجْب( كذا و ،()مل يستجْب  :تقولألنك ( )يستجيُب كذا و

 )استجيبي(.



   ~ 20~  الكالم وأجزاؤه 

  

وإذا أردت أن تعرف هل هي حرف أو ال فأدخل عليها عالمات االسم  

 .فإن مل تقبل واحده منها فهي حرف  ،وعالمات الفعل

وقد يكون  "الدين النصيحة  " :نحو ،ثم إن الكالم قد يكون مجلة واحدة

 ،"احلسني مصباح اهلدى وسفينة النجاة  " :مثال األول ،مجلتني أو جمموعة مجل

 ."احلسن واحلسني إمامان إن قاما وإن قعدا  " :ومثال الثاين

 " :نحو ،(0)بينهام إسناد -عىل االقل  – هي ما تألف من كلمتني :واجلملة

 " :ونحو ،فقد حكمنا عىل حممد بالقيام أو أسندنا القيام اىل حممد "حممد قائم 

 .فقد حكمنا كذلك عىل حممد بالقيام "قام حممد 

  

                                                        



   ~ 22~  الكالم وأجزاؤه 

  

 

 متارين

 :مّيز االسم والفعل واحلرف بعالماهتا فيام يأيت

َوُنِريُد َأْن َنُمنَّ َعىَل الَِّذيَن اْسُتْيِعُفوا يِف األَْرِض َوَنْجَعَلُهْم  " :قال تعاىل -1

ًة َوَنْجَعَلُهُم اْلواِرثنَِي   .(5)القصص(0)"َأئِمَّ

  (2)مة إن كنت جاهله     بجده أنبياء اهلل قد ُختمواهذا ابن فاط -2

                                                        



 

 

 أقسام االسم

  كنائيالو يصرحيتال :أوالا 

هو ما يكون لفظه رصيح يف مسامه  والرصيح ،رصيح وكنائي :االسميقسم 

وهو  ،هذه املدينةيف )مكة( فإنه رصيح   :نحو ،؛ ولذا فهو خمتص به غالباً 

 .)ماء( فإنه رصيح يف هذا السائل وخمتص به :ونحو ،خمتص هبا

؛ ولذا فهو عام  (0)وإنام يكنى به كناية ،ما مل يكن رصحيًا يف مسامه :والكنائي

 وإنام ،)أنت( فهو عام يف كل خماطب  :نحو ،وإنام يتعني يف مسًمى ما بالقرينة 

  :نحو قول املتنبي ،وقد ال يراد به معنّي  ،طاببقرينة اخل معنييتعني يف خماطب 

 إذا أنت أكرمت الكريم ملكته           وإن أنت أكرمت اللئيم متردا    

                                                        



 أقسام االسم                              ~ 24~  الكالم وأجزاؤه 

  

جاء  " :نحو ،وانام يتعني بالصلة ،: )َمْن( فإنه يكنى به عن عاقل ماونحو 

َمْن  " :نحو ،كام يف االستفهام والرشط ،وقد ال ُيراد به معني "َمن دعوَته 

 ."َمن ضافك فأكرمه  " ،"عندك؟ 

: اليامئر واسامء االشارة واالسامء املوصولة وأسامء هي الكنائية واألسامء 

 .(0)وكنايات العدد ،الرشط واالستفهام

 أقسام الكنائي

 الضمائر -2
 ،قسامن أييًا: مسترتة وظاهرةصلة توامل ،: منفصلة ومتصلةواليامئر قسامن

 (3)وضامئر نصب (2)تنقسم اىل ضامئر رفعو ،نفصلة ال تكون إال ظاهرةوامل

تنقسم اىل ضامئر رفع ونصب  الظاهرة واملتصلة ،(4)وليس فيها ضامئر جرّ 

 وال تكون املسترتة إال ضامئر رفع.  ،وجر

  :أصلها أربعة فاليامئر املنفصلة املرفوعة املحل

                                                        



 أقسام االسم                              ~ 25~  الكالم وأجزاؤه 

  

  .* )أنا( للمتكم

 * )نحن( للمتكلمني.

و)أنتام(  ،)أنِت( للمخاطبة :وتتفرع اىل أربعة فروع ،* )أنت( للمخاطب

 و)أنتّن( للمخاطبات. ،و)أنتم( للمخاطبنِيَ  ،للمخاطَبنِي أو املخاطبتبن

و)مها( للغائبنَيِ أو  ،)هي( للغائبة :ويتفرع اىل أربعة ،* )هو( للغائب

 )هّن( للغائبات. ،)هم( للغئبنِيَ  ،الغائبتن

 فمجموعها مع فروعها اثنا عرش كعدد نقباء بني ارسائيل.

هو)إّياي( ويتفرع اىل  ،ها واحدأصل واليامئراملنفصلة املنصوبة املحل

إياها  –إياه  –إياكّن  –إياكم  –إياكام  -إياِك  - إياكَ  –إيانا  " :هي ،حدعرشأ

 واملجموع اثنا عرش أييًا. ،إياهنّ  –إياهم  –إيامها  –

 :ومها ،(0)اثنان يسترتان :اثناعرش أيياً املرفوعة املحل واليامئر املتصلة 

أي  "ْت عملَ  " :ونحو ،فالفاعل مسترت ،أي هو " عمَل  " :نحو ،)هو( و)هي(

 .هي

 :وهي ،وعرشة تربز

 ."عمْلنا  " :* )نا( نحو

                                                        



 أقسام االسم                              ~ 26~  الكالم وأجزاؤه 

  

( ِت ) ،( للمخاطبَت ) :وفروعها وهي "عملُت  " :* التاء نحو

ّن( و)تُ  ،( للمخاطبنِيَ ُتمو) ،بن( للمخاطَبنِي أو املخاطبتَ مُتاو) ،للمخاطبة

 .للمخاطبات

 "لْتا عمِ  "و  "ال عمِ  " :نحو ،واملؤنث للمذكروتكون  ،* ألف االثنني

 .ويفرق بينهام بتاء التأنيث

 . "عمُلوا " :نحو ،* واو اجلامعة

 ."عمْلَن  " :نحو ،* نون النسوة

)هو(  :وهي ،(0)أما مع الفعل امليارع فيسترت مخسة ،هذا مع الفعل املايض

و)نحن(  ،"أعمُل  " :و)أنا( نحو ،"تعمُل  " :و)هي( نحو ،"يعمُل  " :نحو

 . "تعمُل  " :و)أنَت( نحو ،"نعمُل  " :نحو

  :وهي ،وسبعة تربز

 " نيعمال " :نحو ،وللغائب ،"تعمالن  " :نحو ،* ألف اإلثنني للمخاطب

ق بينهام بحرف امليارعة  . (2)وُيفرًّ

يعملون  " :نحو ،وللغائب ،"تعملون  " :نحو ،* واو اجلامعة للمخاطب 

ق بينهام بحرف امليارعة. "  وُيفرًّ

                                                        



 أقسام االسم                              ~ 27~  الكالم وأجزاؤه 

  

 . "تعملني  " :نحو ،* ياء املخاطبة

 كام سيأيت إن شاء اهلل تعاىل.  ،وهذه اخلمسة تؤلف األفعال اخلمسة

 :نحو ،وللغائبات ،"تعمْلَن  " :نحو ،* نون النسوة للمخاطبات

 .  "يعمْلنَ "

مخسة منها ؛ ألن فعل األمر ال يكون إال وأما مع فعل األمر فال تأيت إال 

  :وهي ،للمخاطب

 أنت. :أي "اعمْل  " :نحو ،* )أنت( ويكون مسترتاً 

 ."اعمال  " :نحو ،* )ألف االثنني( للمخاطب

 ."اعملوا  " :نحو ،* ) واو اجلامعة( للمخاطب

 ."اعميل  " :نحو ،* )ياء املخاطبة(

 . " اعمْلنَ  " :نحو ،* )نون النسوة( للمخاطب

اثنا عرش أييًا وأصلها  واليامئر املتصلة املنصوبة املحل أو املجرورة املحل

 :وهي ،أربعة

 ."ِمنّي  " ،"كرمني أَ  " :نحو ،* ياء املتكلم

 ."ِمنّا  " ،"نا كرمَ أَ  ":نحو ،* نا املفعولني

 وتتفرع اىل أربعة. "نَْك مِ  " ،"َك أكرمَ  " :نحو ،* كاف اخلطاب

 ويتفرع إىل أربعة.  "منُْه  " ،"أكرمُه  " :نحو ،* هاء الغيبة

 :وال يكون ذلك إال يف ،وقد يتصل ضمري بيمري 



 أقسام االسم                              ~ 28~  الكالم وأجزاؤه 

  

 (0)وال جيوز فصلهام "أكرْمُتُه  " :نحو ،يمري رفعضمري نصب يتصل ب -1

 :نحو ،فالفصل أحسن ،حدى أخواهتاإـ)كان( أو إال إذا كانا اسمني ل 

 ."كنُت إياه  " :واألحسن "ُه الرجل كنتُ  " 

 ،من الثاين (2)ضمري نصب يتصل بيمري نصب ويكون أوهلام أخص -2

 " :تقول ،وجيوز فصلهام "الرجل ظنََّكُه زيٌد  " ،"الكتاب أعطاَكه زيٌد  " :نحو

ما إذا كان اليمريان  وهو أحسن يف "ظنّك إياه  " ،"ه الكتاب أعطاك إيا

 مفعولني لظّن أو احدى إخواهتا.

)وال يكون إال ضمري نصب ( فال جيوز فصل األول  وقد يتصل هبام ثالث

الكتاب  " :مثال ذلك ،وجيري عىل الثالث ما ذكرناه يف النقطة الثانية ،وال الثاين

 ."أعطيُتك إياه  " :وجيوز "أعطيُتكه 

  

                                                        



 أقسام االسم                              ~ 29~  الكالم وأجزاؤه 

  

 

 متارين

 :استخرج اليامئر فيام يأيت وبني نوع كل منها -1

ْم إاِلَّ ما َأَمْرَتنِي بِِه َأِن اْعُبُدوا ما ُقْلُت  " :قال تعاىل عىل لسان عيسى)ع( * هَلُ

ْيَتنِي ُكنَْت َأْنَت  ُكْم َوُكنُْت َعَلْيِهْم َشِهيدًا ما ُدْمُت فِيِهْم َفَلامَّ َتَوفَّ اهللَ َريبِّ َوَربَّ

ِقيَب َعَلْيِهْم َوَأْنَت َعىل ُكلِّ يَشْ   (.11)املائدة(0)"ٍء َشِهيٌد الرَّ

 (2)مكتوفًا وقال له       إياك إياك أن تبتّل باملاءألقاه يف اليم  * 

عنّي اليمري الذي جيب فصله والذي جيب وصله والذي جيوز فيه  -2

 :األمران فيام يأيت

                                                        



 أقسام االسم                              ~ 31~  الكالم وأجزاؤه 

  

َا الَِّذيَن آَمنُوا ُكُلوا ِمْن َطيِّباِت ما َرَزْقناُكْم َواْشُكُروا هلِل  " :* قال تعاىل يا َأهيه

اُه َتعْ   .(172)البقرة(0)" ُبُدونَ إِْن ُكنُْتْم إِيَّ

ْكُم  " :وقال * ْمُد يِف األُوىل َواآلِخَرِة َوَلُه احْلُ َوُهَو اهلُل ال إِلَه إاِلَّ ُهَو َلُه احْلَ

 (.77)القصص (2)"َوإَِلْيِه ُتْرَجُعوَن 

ِميُع اْلَعلِيُم  " :* وقال  (.137)البقرة (3)"َفَسَيْكِفيَكُهُم اهلُل َوُهَو السَّ

إِْذ ُيِريَكُهُم اهللُ يِف َمناِمَك َقلِياًل َوَلْو َأراَكُهْم َكثرِيًا َلَفِشْلُتْم  " :* وقال

 (.43)األنفال (4)"َوَلَتناَزْعُتْم يِف األَْمرِ 

 :قال أبو األسود الدؤيل يف اخلمر والنبيذ* 

  ها فإنه      أخوها غذته أمه بلباهنا أو يكنْ  (5)فإن مل تكنْه                    

                                                        



 أقسام االسم                              ~ 30~  الكالم وأجزاؤه 

  

: إن مل تكن اخلمر هي النبيذ أو يكن النبيذ هو اخلمر فإن النبيذ إخوها أي

 فإنتبه! ،مؤنث -قبح اهلل شارهبا -واخلمر  ،بلبنها أرضعته أمها

التي إن  (0)اللهم إين أسألك حاجتي ": * قال سيد الشهداء يف دعاء عرفة

مل ينفعني ما أعطيتني أسألك  ين ما منعتني وإن منعتنيهامل يرضَّ  (2)أعطيتنيها

 ."اك رقبتي من النار كف

 ،قرئاً مُ  (4)ودعوُت اهلل أن ُيريك  إياك ،(3)القرآن أقريُته إياك ": * تقول

  ."صعب  (5)والسؤال الذي سألتني إياه

  

                                                        



 أقسام االسم                              ~ 32~  الكالم وأجزاؤه 

  

 أمساء اإلشارة -0

  :أما أسامء اإلشارة فهي

 ."الرجل  (0)هذا " :نحو ،للمفرد املذكر ()ذا* 

وهذي  ،هذه املرأة " :نحو ،للمفرد املؤنث و )ذي( و)ايت( و)تا()ذِه( * 

 ."وهاتا املرأة  ،وهايت املرأة ،املرأة

 ."هاذان الرجالن أو ذان الرجالن " :نحو ،للمثنى املذكر )ذان(* 

 ."ها تان املرأتان أو تان املرأتان " :نحو ،للمثنى املؤنث تان()* 

أو أؤالء  ،هؤالء الرجال " :نحو ،املؤنثللجمع املذكر و )أؤالِء(* 

 ."أوالء النساء  ،هؤالِء النساء " :ونحو "الرجال 

فام عليك إال زيادة الكاف يف  ،وإذا أريد االشارة إىل البعيد باسم االشارة

 . "ذيك أو هذيك املرأة  "و  "ذاك  او هذاك الرجل  " :نحو ،آخره

وال جتتمع  "لك املرأة ت ،ذلك الرجل " :نحو ،وقد تياف هلا الالم أيياً 

 . "هاذالك أو هاتلك  " :فال يقال مثال ،هذه الالم مع هاء التنبيه

وتياف  له الكاف  "احليوُر ُهنا  "نحو:  ،للمكان القريبنا( )هُ * 

 ."هناك أو هنالك  أقام" نحو: ،شارة للمكان البعيدوحدها أو مع الالم لإل

 ."ّثَم داُر زيٍد  "نحو:  ،وهي للمكان البعيد خاصة )َثّم(*  

                                                        



 أقسام االسم                              ~ 33~  الكالم وأجزاؤه 

  

 متارين

 :إليه  املشارنوع استخرج اسم االشارة وبني 

ًة َطيَِّبًة  " :* قال تعاىل يَّ ُه قاَل َربِّ َهْب يِل ِمْن َلُدْنَك ُذرِّ ا َربَّ ُهنالَِك َدعا َزَكِريَّ

عاِء   .(33)آل عمران (0)"إِنََّك َسِميُع الده

ُكْم َتْشُكُروَن  " :وقال*  ُ اهللُ َلُكْم آياتِِه َلَعلَّ  (.38)املائدة(2)"َكذلَِك ُيَبنيِّ

َك إىِل فِْرَعْوَن َوَماَلئِِه  " :* وقال  (.32)القصص (3)"َفذانَِك ُبْرهاناِن ِمْن َربِّ

 (.27)اإلنسان (4)"َوإِذا َرَأْيَت َثمَّ َرَأْيَت َنِعياًم َوُمْلكًا َكبرِيًا  " :* وقال

 .(5)"فرأيت الصرب عىل هاتا أحجى  " :وقال أمري املؤمنني*  

 

من بنى مسجدًا  ،.. بخ بخ تيك أفيل املساجد." :وعن الصادق )ع(*       

 .(6)"كمفحص قطاة بنى اهلل له بيتًا يف اجلنة 

 (7)ذّم املنازل بعد منزلة اللوى     والعيش بعد ُأولئك األيامِ *     

                                                        



 أقسام االسم                              ~ 34~  الكالم وأجزاؤه 

  

 فتلك عىل الرمياء رصعى جسومهم  *         

 (0)ونسوهتم هاتيك أرسى عىل العجف                                                        

  

                                                        



 أقسام االسم                              ~ 35~  الكالم وأجزاؤه 

  

 األمساء املوصولة – 3
   :فهي ،أما األسامء املوصولة

 ."أكرمُت الذي جاءين  "نحو:  ،للمفرد املذكر )الذي(* 

 ." ْت أكرمُت اللتي جاء " :نحو ،للمفرد املؤنثة )التي(* 

 ."جاءا  نَ يأكرمُت اللَذ  " :نحو ،نى املذكرثللم)اللذان( * 

 ."جاءتا  نيِ أكرمُت اللتَ  " :نحو ،نى املؤنثللمت )اللتان(* 

 ."أكرمُت الذين جاءوا  " :نحو ،جلمع الذكور )الذين(* 

أكرمُت الاليت أو الالئي  " " :نحو ،جلمع االناث )الالئي(و )الاليت(* 

 ."جْئَن 

ىل أكرمُت األ "و "أكرمُت األىل جاءوا  " " :نحو ،ع مطلقاً للجم (ىَل )األُ * 

 . "جئنن 

 :وهي ،وهناك أسامء موصولة مشرتكة للجميع

أو كرمُت َمْن جاء أو جاءت أو جاءا أ " :نحو ،ملطلق العاقل )َمْن(* 

 ."جاءتا أو جاءوا أو جئَن 

به أو حتبها أو حتبهام أو عندي ما حت " :نحو ،ملطلق غري العاقل )ما(* 

 ."حتبهنّ 
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 ،ملطلق العاقل وغريه برشط أن ُتسبق بـ)َمْن( أو)ما( االستفهاميتني )ذا(* 

ما ذا  "و  "من ذا يساعدين؟ " :نحو ،فتكون مع )من( للعاقل ومع )ما( لغريه

 . "ينفعك؟ 

امرأة  رجل جاء أو أيّ  أكرمت أيَّ  " :نحو ،ملطلق العاقل وغريه )أي(* 

أو أي قرأت أي كتاب عندي  " :وتقول ،"......رجلني جاءا أو أيّ  ،جاءت

 ."....جمالت أو أيّ   أو أي جملة عنديّ  ،كُتب

مجلة  (0)والصلة هي مجلة أو شبه ،والبد لكل اسم موصول من صلة وعائد

وهو جزء  ،والعائد هو ضمري يربط تلك الصلة باملوصول ،تقوم بدور التعريف

فالصلة هي )نجحوا( والعائد هو  "أكرمت الذين نجحوا  " :نحو ،من الصلة

امِء إِلٌه  " :ه تعاىلنحو قول ،وقد حُيذف العائد )واو اجلامعة(. َوُهَو الَِّذي يِف السَّ

ويكثر هذا  ،ء إله( )هو يف السام :والتقدير( 34)الزخرف"َويِف األَْرِض إِلٌه 

ِب الَِّذي َأْنَزَل ِمْن َواْلكِتا": نحو قوله تعاىل ،د املنصوب بفعلاحلذف يف العائ

 ) أنزله (. :والتقدير( 136)النساء"َقْبُل 

إِنَّ الَِّذيَن ِعنَْد َربَِّك ال  " :قوله تعاىل نحو ،ب إذا كانت الصله شبه مجلةوجي

وَن َعْن ِعباَدتِهِ  الذين استقروا عند  " :ألن التقدير( 276)األعراف" َيْسَتْكرِبُ
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فيحذف العائد  ،لكن هذا الفعل الذي تتعلق به شبه اجلملة جيب حذفه "ربك 

 معه. 

 "إن اهلل حيب الذي سخي  " :فيقول مثال ،يلحن بعض اخلطباء :مالحظة

 ،وحذف العائد هنا غري جائز ،وهذا خطأ ؛ ألن الصلة ال تكون اساًم مفرداً 

 ."الذي هو سخي " :حيح أن يقولوالص
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 متارين

 :استخرج االسم املوصول فيام يأيت وبني نوعه وصلته وعائده  

 َوالالَّيِت َيْأتنَِي اْلفاِحَشَة ِمْن نِسائُِكْم َفاْستَْشِهُدوا َعَليِْهنَّ َأْرَبَعةً "  :قال تعاىل* 

 .(15)النساء (0)" ِمنُْكمْ 

 .(16)النساء (2)" َيْأتِياهِنا ِمنُْكْم َفآُذومُها َوالَّذانِ "  :* وقال

 (3)"َفِمنُْهْم َمْن آَمَن بِِه َوِمنُْهْم َمْن َصدَّ َعنُْه َوَكفى بَِجَهنََّم َسِعريًا "  :وقال* 

 .(55)النساء

مْحِن ِعتِيًّا " :* وقال ْم َأَشده َعىَل الرَّ ُ  (4)"ُثمَّ َلنَنِْزَعنَّ ِمْن ُكلِّ ِشيَعٍة َأهيه

 (.68)مريم

ُبوَن  " :وقال*  َّا َترْشَ ُب مِم َّا َتْأُكُلوَن ِمنُْه َوَيرْشَ  (.33)املؤمنون (5)"َيْأُكُل مِم
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اِحُر َحْيُث َأتى  " :* وقال  (0)"إِنَّام َصنَُعوا َكْيُد ساِحٍر َوال ُيْفلُِح السَّ

 (.68)طه

  :الشاعر عىل لسان سيد الشهداء )ع(* وقال 

 (2)؟!والصحب رصعى والنصري قليُل   م يل اجلواد والمتي   َمْن ذا يقّد     

   :* وقال لبيد

 (3)ٌب فُيقىض أم ضالل وباطُل أال تسأالن املرأ ماذا حياول    أنْح     

 .(4)"عيٌل عمٌرو  قتَل  َمنْ إّن  " :وتقول *
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 أمساء االستفهام والشرط – 4
 :الرشط فهيأسامء أما أسامء االستفهام و

 ."من يعمْل حريأ جُيَز به  "و  "من عندك؟  " :نحو ،للعاقل )َمن(* 

 ."ما تعمْل جُتَز به  "و  "ما عندك؟  " :نحو ،لغري العاقل )ما(* 

 ."أينام تكْن فكن مؤدبًا  "و  "أين املسلمون؟ " :نحو ،للمكان )أين(* 

 ."متى تأِت الكريم جتْده باذالً  " و "متى الفرج؟  ": نحو ،للزمان )متى(* 

أنى حدثْت  "  ،"أنى تذهب؟  " :نحو ،أو احلالللمكان أو الزمان  نى()أَ * 

أنى تذهْب  " ونحو: ،كيف فعلته :أي "؟! أّنى فعلَت هذا  " ،"معركة بدر؟

 ."أذهْب 

اَن(*  أيان تصلْح نفسك تقدْر  " ،"أيان يوم القيامه؟  " :نحو ،للزمان )َأيَّ

 ."عىل صالح غريها 

 ."أي كتاب تقرْأ أقرْأ  "و  "أي كتاٍب قرأَت؟  " :نحو ،للجميع )أّي(* 

ال كيفام يكون القوم يكون وُ  "و  "كيف حالك؟  " :نحو ،للحال )كيف(* 

 ."هُتم 

  :وهناك أسام خاصة بالرشط هي

 ."ب عليه مهام تعمْل حتاَس  ": نحو ،ألي يشء )مهام(* 

 ."احلبيب  حيثام يكْن اللبيب اليعدمْ  ": نحو ،للمكان )حيث(* 
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 ."ه إذا عملَت عماًل فأتقنْ  ": نحو ،للزمان  )إذا(* 

  ."ملّا جاءين أكرمته  ": نحو ،(0)للزمان أيياً  (ملّا)* 

أما اليتيم  " :: مهام يكن من يشء( نحولألمر املبهم )قدرها سيبويه ّما()أ* 

 ."فال تؤِذه 

   ."كلام جاء ضيف أكرمته  ": نحو ،للزمان )كلام(* 
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 متارين

 :وبني معناها ،استخرج اسامء الرشط واالستفهام فيام يأيت

 (0)"ما َننَْسْخ ِمْن آَيٍة َأْو ُننِْسها َنْأِت بَِخرْيٍ ِمنْها َأْو ِمْثلِها  " :* قال تعاىل

 (.176)البقرة

 (2)"ُمْؤِمننَِي َوقاُلوا َمْهام َتْأتِنا بِِه ِمْن آَيٍة لَِتْسَحَرنا هِبا َفام َنْحُن َلَك بِ  " :* وقال

 (.132)األعراف

يِي هِذِه اهللُ َبْعَد َمْوهِتا  " :* وقال  (.258)البقرة (3)"قاَل َأنَّى حُيْ

اَن َيْوُم اْلِقياَمِة  " :* وقال  (.6)القيامة (4)"َيْسَئُل َأيَّ

ْم َمَشْوا فِيِه َوإِذا َأْظَلَم َعَلْيِهْم قاُموا  " :* وقال  (.27)البقرة (5)"ُكلَّام َأضاَء هَلُ
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 .(115)البقرة (0)"َفَأْينَام ُتَولهوا َفَثمَّ َوْجُه اهللِ إِنَّ اهلَل واِسٌع َعلِيٌم  " :وقال

ْث  " :* وقال َك َفَحدِّ ا بِنِْعَمِة َربِّ  (. 11)اليحى (2)"َوَأمَّ

  :* قال الفرزدق

 (3)ب تعرف من أنكرت والعجمُ رْ ن هذا؟ بيائره    العُ وما سؤالك مَ   

 :وقال السّيد احليل يف استنهاض احلجة)عج(

  (4)ماذا هُييجك إن صربـــــــَت لوقعة الطف الفجيعةْ       

؛ فإنه سيذهب عنه فليجلْس   رجٍل غيب وهو قائمفأيامه  " :* يف احلديث  

 .(5)"رجز الشيطان 
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 تمكناملتمكن وير امل :ثانياا 

 ويقسم االسم أييًا إىل متمكن وغري متمكن.

واإلفراد  ،و التأنيث والتذكري ،هو ما يقبل التعريف والتنكري :مكنواملت

مسلم ) :نحو ،الأو بعض هذه األحو ،والتوين ،واإلضافة ،والتثنية واجلمع

 . ( ...إلخ.وكتاب و عمل

 – الذي – هذا –) أنت  :نحو ،هو ما ال يقبل شيئًا من ذلك :مكنوغري املت

  ...... (.كيف  - َمن

 املوصولة واالسامء االشارة واسامء اليامئر: هي املتمكنة غري واألسامء

 .واألصوات األفعال وأسامء ،واالستفهام الرشط وأسامء

 نعم )أّي( فيها يشء من التمكن ولذلك أضيفت ونّونت.

وبقي الكالم  ،يف الكالم عن االسم الكنائي العناوين وقد تكلمنا عن هذه

 فنقول واهلل املسدد: ،عن أسامء األفعال وأسامء األصوات

 أمساء األفعال -2
)صه( بمعنى )اسكْت( و)هيهاَت(  :نحو ،وهي أسامء ُيكنى هبا عن أفعال

والدليل عىل أهنا اسامء عدم حلوق  ،بمعنى )َبُعد( و)وْي( بمعنى )أتعجب(

)صهوا( أو )هيهاتوا( أو  :فال يقال مثالً  ،ضامئر الفاعل هلا وهي تلحق األفعال

ولبناء  ،)صٍه ومٍه وإهيًا( :تقول ،نوين بعيها والفعل ال ينونولت ،)وهيون(
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نحو )َحذاِر وَنزاِل(. وإليك  ،بعيها عىل الكرس والفعل ال يبنى عىل الكرس

 بعض أسامء األفعال ومعانيها:

أو هاِك أو -)هاَك  :تقول ،اخلطابوتلحقها كاف  ،بمعنى )ُخْذ( )ها(* 

)هاَء  :فتصري ،وقد تبدل الكاف باهلمزة ،الكتاَب( –هاكام أو هاكم أو هاكنَّ 

َفَيُقوُل هاُؤُم اْقَرُؤا كِتابَِيْه  " :تعاىلوهاؤنَّ ( قال  ،وهاؤم ،وهاؤما ،هاءِ 

 .(18)احلاقة"

 ،ويشرتط يف كوهنا اسم فعل أن ينتصب ما بعدها ،بمعنى )اترك( )َبْلَه(* 

)بلَه  :نحو ،فإن كان مابعدها جمرورًا فهي مصدر ،)بله الكذَب( :نحو

 الكذِب(. 

 ،ويشرتط يف كوهنا اسم فعل أن ينتصب ما بعدها ،بمعنى )ارفق( )ُرَوْيَد(* 

)رويَد  :نحو ،فإن كان مابعدها جمرورًا فهي مصدر ،)رويَد األسرَي( :نحو

 األسرِي(.

وقد ُتنّون تنوين كرٍس، فُيقصد هبا  ،بمعنى )اكفف عن الكالم( )َمْه(* 

 .الكف عن أي كالم

فُيقصد هبا  ،وقد ُتنّون تنوين كرٍس  ،بمعنى )زْد يف احلديث( )إيْه(* 

فيكون معناها )كّف(  ،نصٍب  وقد ُتنّون تنوين ،أي كالم من اإلستزادة

إهِيًا بني " :كقول الزهراء عليها السالم ختاطب األنصار ،وتستعمل للزجر

 ."َقْيلةَ 
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 .(23)يوسف"َوقاَلْت َهْيَت َلَك  " :قال تعاىل ،بمعنى )َأقبْل( )َهْيَت(* 

( بمعنى )َأقبْل(  ."حيَّ عىل الصالة  " :نحو ،* )َحيَّ

 "َواْلقائِلنَِي إِلْخواهِنِْم َهُلمَّ إَِلْينا  " :تعاىلقال  ،أيياً بمعنى )َأقبِل(  )هلّم(* 

( أيياً  ،(13)األحزاب   ُقْل َهُلمَّ ُشَهداَءُكمُ  " :قال تعاىل ،وتأيت بمعنى )أْحرِضْ

 أي أحرضوهم. (157)األنعام"

وُتزاد بعدها  ،"شتان اجلنُة والناُر  " :نحو ،بمعنى )افرتَق كثريًا( )َشّتاَن(* 

 :كام يف قول الشاعر ،)ما(

 ويوُم حياَن أخي جابِر    شتاَن ما يومي عىل كورها                    

ع كثريًا( عان( بمعنى )رَسُ كقول الزهراء )ع( خماطبة القوم الذين  ،* )رُسْ

 )َوْشكان( و)َعْجالن(. :ومثله ،"رسعاَن  ما أحدثتم  "ظلموها: 

 ،و)أماَمَك( بمعنى تّقدم ،و)دوَنَك( بمعنى خْذ  ،بمعنى إلزم )َعلْيَك(* 

ا الَِّذيَن آَمنُوا َعَلْيُكْم َأْنُفَسُكْم  " :قال تعاىل ،و)وراَءك( بمعنى تأّخر َ  "يا َأهيه

 .(175)املائدة

 ،)َحذاِر( بمعنى احذر :مثل ،)َفَعاِل(اُشتق من الفعل عىل وزن  * )كل ما

 و)تراِك( بمعنى اترك.
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 أمساء األصوات  -0
وهي أسامء تشبه أسامء األفعال تستعمل لتفهيم احليوانات أو حلكاية 

 ،)َعَدْس( لزجر البغال :مثال األول ،أصوات تصدر من األنسان أو غريه

 و)كِْخ( لزجر الطفل عن أكل ما ال ينبغي. ،و)َهْيَد( لزجر اإلبل

 ،و)ُأّف( حكاية لصوت املتيجر ،ومثال الثاين: )آه( حكاية لصوت الواجد

و)َقْه َقْه(  ،و)بْخ بْخ( حكاية لصوت املستحِسن ،و)آخ( حكاية لصوت املتأمل

 حكاية لصوت الياحك.
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 اجلامد واملشتق :ثالثاا 

وأسامء  (0)كالفعل املايضخذ من غريه ؤمل يُ  األسامء هو مامن واجلامد 

كاملصدر  ،شتق هو ما ُأخذ من غريهوامل  نحو ) شجر وحجر وبحر( الذوات

 ..إلخ..اسم الفاعلو

الصفة  ،اسم املفعول ،اسم الفاعل ،: املصدرويشتق من الفعل سبعة أشياء

 اسم اآللة. ،اسام الزمان واملكان ،اسم التفييل ،املشبهة

 املصدر :أ
 –إكرام  –) رضب  :نحو ،وهو مادل عىل حدث جمرد من الزمان

...إلخ( وإذ أردت أن متيز املصدر من غريه فاجعله مفعوال مطلقًا فإن .قتال

 ،فـ)سمو( مصدر "سموُت سمّوًا  " :نحو ،ُاستحسن فهو مصدر وإال فال

 فـ)سامء( ليس مصدرًا. "سموُت سامًء  " :بخالف

   :ن الفعل الثالثي عىل أوزان كثريةوُيشتق املصدر م
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.... إلخ( وهذا قياس يف كل .نرْص  –ل قتْ  –ب ) رْض  :نحو )َفْعل( :منها

 :نحو ،َعاَلة(فمصدره عىل )فِ تعٍد إال مادل عىل حرفة أو صنعة فعل ثالثي م

 ....إلخ(..ِوالية –نجارة  –خياطة  –)زراعة 

 .ركوع......إلخ( –سجود  –)قعود  :نحو )ُفُعول( :ومنها

 ..... إلخ(..هيام –صيام  –) قيام  :نحو )َفَعال( :ومنها

ُنباح  –نعيب  –) صهيل  :نحو ،فيام دّل عىل صوت )ُفَعال(: )َفِعيل( وومنها

 ُثغاء.....إلخ(.  -

 –غليان  –)جوالن  :نحو ،فيام دل عىل حركة واضطراب )َفَعالن(: ومنها

  غثيان.....إلخ(. –دوران 

 ،مُحرة-) مَحِر  :نحو ،فيام دل عىل لون أو حليه أو عيب )ُفْعَلة(: ومنها

 ُعرجة(. –عِرج  ،ُكحلة –كِحل  ،ُنجلة –ل جِ ن ،رضةُخ  -رِض َخ 

فعىل اخلطيب  ،واحلاصل أن مصادر األفعال الثالثية ال تنيبط بأوزان معينة

وبعض اخلطباء  ،أن يتأكد من لفظ املصدر بمراجعة القواميس ونحوها

)الذال( فيكرسون  " نِذراً نذر  " :اهم مثال يقولونرتف ،يتهاونون يف ذلك

فيكرسون )النون(  " نِباحاً نبح الكلب  ": ويقولون ،والصحيح فتحها

 والصحيح ضمها.

فكلها مقيسة عىل أوزان منيبطة من عرفها  ،أما مصادر األفعال غري الثالثية

  :وهي ،أمن من اللحن فيها



 أقسام االسم                              ~ 51~  الكالم وأجزاؤه 

  

 ،إكرام -)أكرم :نحو )إِْفَعال(كل فعل عىل زن )َأْفَعل( فمصدره عىل  -1

 .((0)إقامة -أقام  ،إعالن –أعلن 

 ،تعليم -) عّلم   :نحو )َتفِعيل(كل فعل عىل زن )َفعَّل( فمصدره عىل  -2   

 (.(2)تزكية -زّكى  ،جتويد –جّود  ،تكريم –كّرم 

 :)ُمفاَعلة( نحو أو )فِعال(زن )َفاَعل( فمصدره عىل كل فعل عىل و -3

 (. مشاركة ورِشاك –شارك  ،قتال ومقاتلة -)قاتل

فمصدره  (3)زائد(كل فعل رباعي أصيل )أي حروفه أصلية ليس فيها  -4

وإذا كان مياَعفًا  (عسكرة  –عسكر  ،دحرجة –: ) دحرج نحو )َفْعَللة(عىل 

: نحو ،أيياً  )فِْعالل(( فيجوز فيه تكرار لألول ورابعه تكرار لثانيه )أي ثالثه

 .متتمة ومِتتام( –ومتتم  ،وسوسة وِوسواس –وسوس )

بإضافة )ألف( قبل آخره ه يكون كل فعل مبدوء هبمزة وصل فمصدر – 4

 –استخرج  ،القنطِ ا –انطلق  ،سارانكِ  –)انكرس  :نحو ،مع كرس ثالثه

 (.(4)قامةاستِ  -استفام  ،خراجاستٍ 

                                                        



 أقسام االسم                              ~ 50~  الكالم وأجزاؤه 

  

وزن فعله مع ضم ما قبل كل فعل مبدوء بتاء فمصدره يكون عىل  -5

 (.(0)َتعايِل  -تعاىل  ،َتَدْحُرج –تدحرج  ،َتَعلهم –) تعّلم  :نحو ،اآلخر فقط

ُيشتق من  ،يقال له )املصدرامليمي( ألنه يبتدئ بميم زائدةوهناك مصدر 

دًا ( فَس فسد مَ  ،كاً هلَ هلك مَ  ،الً قتَ ) قتل مَ  :نحو (2)ل()َمْفعَ الثالثي عىل وزن 

  مفسدة(.  –مهلكة  –)مقتلة  :فتقول ،وجيوز إضافة التاء

وزن امليارع مع إبدال حرف امليارعة مياًم ويشتق من غري الثالثي عىل 

 –مثل اسم املفعول كام سيأيت إن شاء اهلل تعاىل  - ميمومة وفتح ما قبل اآلخر

 -انقلب  ،ُمستمَسك –استمسك  ،ُمستخَرج -استخرج  ،ُمكَرم - )أكرمَ  :نحو

 :ال تعاىلوق ،النفط صعب ومستخَرُج  ،الييف واجب ُمكَرمُ  " :ُمنقَلب( تقول

 .(227)الشعراء "َوَسَيْعَلُم الَِّذيَن َظَلُموا َأيَّ ُمنَْقَلٍب َينَْقلُِبونَ  "

 ،ةيقال له )اسم املرة( يدل عىل صدور الفعل مرة واحد آخر وهناك مصدر

سافر  ،تلةقَ  –قتل  ،بةرَضْ  –)رضب  :ْعَلة( نحوويشتق من الثالثي عىل وزن )فَ 

وزن مصدره بإضافة تاء يف غري الثالثي عىل وُيشتق من وتة( مَ  –مات  ،فرةَس  -

  ".تخراجًة إس-واستخرج  ،إنطالقةً  -وانطلق  ،إكرامةً  -) أكرم  :نحو ،آخره

                                                        



 أقسام االسم                              ~ 52~  الكالم وأجزاؤه 

  

 ،يدل عىل هيئة صدور الفعل ،وهناك مصدر أخر يقال له )اسم( اهليئة

 –خاف  ،لةِقتْ  –) قتل  :نحو ،بكرس الفاء)فِْعَلة( شتق من الثالثي عىل وزن ويُ 

  .تَة احلريومات مِ  ،ُقتل فالن ِقتلَة العزيز :ِميتة ( يقال –مات  ،يفةِخ 

 .وال يشتق من غري الثالثي أبداً 

  



 أقسام االسم                              ~ 53~  الكالم وأجزاؤه 

  

 متارين

 سبب جميئها كذلك:وهنا اوزأ أعِط مصادر األفعال التالية وإذكر -1

داَر – خار)الثور( –نرِض  –  استطعم –صِفر   -خاط  -متالك  -أكَل  "

 رّبى – أنزل –نّزل  – نفَسهه أرا –أسال –متتم-استخفى –أرّس  –جامَل   -

"(0). 

  :أعِط املصدر امليمي واسم املرة واهليئة ملا يأيت من األفعال -2

 .(2)" استمرّ  –انتقل  –جاهد  –سعى  –طار  –جلس " 

                                                        

 



 أقسام االسم                              ~ 54~  الكالم وأجزاؤه 

  

  اسم الفاعل :ب
الدالة عىل من قام  )فاِعل(الفعل الثالثي عىل وزن  وهو الصفة املشتقة من    

 ،((0)رادّ  -قاٍض  –صائم  –ظامل  –)ضارب  :نحو ،الفعل بالفعل أو حّل به

 ،بدال حرف امليارعة مياًم ميمومةإوزن ميارعه مع ومن غري الثالثي عىل 

ُمستمّر( فإهنا  -خُمتار   –ُمستعيِل  –ُمؤِمن  –ُمعلِّم  –ُمستخِرج  –) ُمكِرم  :نحو

 يستمّر (. –ُيتار  –يستعيل  –يؤِمن  –يعلِّم  –يستخِرج  –كِرم من )يُ 

دلت عىل كثرة  (2)وتلحق باسم الفاعل صيغ املبالغة وهي أوزان مخسة

 :نحو )َفِعيل(و ،قّتال وساّمع :نحو )َفّعال( :وهي ،ن صاحبهحدوث الفعل م

ِمنحار  :نحو )ِمْفعال(و ،ل و صدوق أكو  :نحو )َفُعول( ،سميع وبصري 

 .َحِذر وَفطِن  :نحو )َفِعل(و ،وِمقدام

  

                                                                                                                                        



 أقسام االسم                              ~ 55~  الكالم وأجزاؤه 

  

 

 رينمت

 :ُصغ اسم الفاعل من اإلفعال التالية

 .(0)" رد   - استعر –اغتاب  –راءى  –رأى  – جار –آمن  –" ظلم 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        



 أقسام االسم                              ~ 56~  الكالم وأجزاؤه 

  

 اسم املفعول –ج 
الدالة عىل من وقع  )مفعول(وهو الصفة املشتقة من الفعل الثالثي عىل وزن 

 (.(2)َمقيّض  – (0)مدعوّ  –مظلوم  –)مرضوب :نحو ،الفعل عليه

وهو الذي وسطه حرف علة( حُتذف فيه واو )مفعول( نعم الفعل األجوف )

 (3))صام( اسم مفعوله )َمُصوم( واألصل )مْصُوْوم( :نحو ،اللتقاء الساكنني

نقلت حركة الواو االوىل اىل الصاد فالتقى ساكنان  فحذفت الواو الثانية وهي  

 -خاف  –َمُدوم  –دام  ،َمُلوم –الم  ،َمُقْول –ومثله )قال  ،واو )املفعول(

 خَمُوف(.

نقلت حركة الياء اىل  (4)ونحو )باع( اسم مفعوله )َمبِْيع( واألصل )َمْبُيْوع(

 ؛فصار )مُبْيع( ثم قلبت اليمة كرسة  ،ْت الواوفالتقى ساكنان فُحذف ،ءالبا

يد –حاد   ،َمِشيد -ومثله ) شاد  ،ملناسبة الياء  .(َمِدين –دان  ،حَمِ

                                                        



 أقسام االسم                              ~ 57~  الكالم وأجزاؤه 

  

وزن ميارعه مع ابدال حرف امليارعة مياًم من غري الثالثي عىل ُيشتق و 

 –َمن ُمؤْ  –ُمعلَّم  –ُمستخَرج  –)ُمكَرم  :نحو ، ميمومة وفتح ما قبل اآلخر

 (.(0)مستَمرّ  -ُمستَعىل 

  

                                                        



 أقسام االسم                              ~ 58~  الكالم وأجزاؤه 

  

 

 رينمت

 :صغ اسم املفعول من األفعال التاليه

 (0)"انحاز  –سعى  –اشتّد  –راع  –أّجل  –أَمل  "

  

                                                        



 أقسام االسم                              ~ 59~  الكالم وأجزاؤه 

  

 الصفة املشبهة -د
بايب  منالثالثي وهي الصفة الثابتة يف صاحبها نوع ثبوت وال تشتق إال من 

  :وهلا أوزان ،خاصة)كُرم( و )فِرح( 

 قوّي (. -زكّي  –جريئ  –رحيم  –)كريم  :نحو يل(عِ )فَ  :منها

 ،نجالء –أنجل  ،محراء –) أمحر  :نثه )فعالء( نحوؤوم )أْفَعل( :ومنها

 عرجاء(. –أعرج 

 مآلنة(. –مآلن  ،عطشانة –) عطشان  :ومؤنثه )َفْعىل( نحو )َفْعالن( :ومنها

 قِذر (. –نِجس  –وِسخ   –)هِنم  :نحو) َفِعل (  :ومنها

 ،اسم الفاعل أو اسم املفعول صفة مشبهة إذا دّل عىل الثبوت وقد يصري

رجل  ،مستعِص ، أمر عادلرجل  ،طاهر )ماء :نحو ،فتجري عليه أحكامها

 طريق ُمنحنَى. ،العيالت مفتول

 اسم التفضيل -هـ 
 " :نحو ،فييلتإلفادة ال )َأْفَعل(وهو الصفة املشتقة من الفعل عىل وزن 

 "حممد )ص( أفيل اخللق جيعًا وأرشفهم وأقرهبم اىل اهلل تعاىل وأطوعهم إليه 

فكل من )أفيل( و)أرشف( و)أقرب( و)أطوع( أسامء تفييل مشتقه من 

 األفعال )فُيل( و)رُشف( و)قُرب( و)طاع(.

 :يكون أنويشرتط يف الفعل الذي ُيشتق منه اسم التفييل 



 أقسام االسم                              ~ 61~  الكالم وأجزاؤه 

  

فالن أسفُر من فالن  " :فال يقال مثالً  ،الثيفال يصاغ من غري الث ،ثالثياً  -1

هو أضيُع للحقوق وأمهُل للواجب من  "و   ،من )سافر( ،كثر سفراً أي أ "

 من )أضاع( و)أمهل(.    "غريه 

هو  " :فال يقال مثالً  ،كـ)كان( وأخواهتا ،فال يصاغ من الناقص ،تاماً  -2

 ."أكوُن من فالن أو أصرُي منه 

ر( )مَحِ  :نحو ،عىل )أفعل( الذي مؤنثه )فعالء( الوصف منه يسل-3 

 ." من فالن  أو أعرُج  أو أحورُ  أمحرُ  هو " :ج( فال يقالرِ ر( و)عَ وِ و)َح 

نحو )ليس( و)عسى( و)نعم(  ،من اجلامد فال يصاغ ،قبله الترصف تامَّ -4

 نحو )كاد(  و)أوشك( و )يدع( و)يذر(. ،وال من ناقص الترصف و)بئس(

 ،ومن )نِْعم( ،أو أنعم منه رجالً  ،هو أعسى من فالن  أن ينجح " :فال يقال مثالً 

 ." بمعنى أترك منه ،أو أودع منه للخري ،من )كاد( ،أو أكيد منه أن يصل

  .مبنيًا للمجهول ليس - 5

فيجب توسيط  –غري اجلامد  –ام مل يستجمع الرشوط وإذا ُأريد التفييل في

سفرًا من  أكثرُ  هو " :احلروف تثليثيام فقد رشط فتقول ف ،فعل جامع هلا

ده وأش اً انطالق أرسعُ  و ،اتللواجب إمهاالً أكثُر و ،للحقوق اً تيييعَ  أشده و ،فالن

 ."... .امحراَراً 

 ،ًا َحَور أحسنُ و ،بياضًا من فالن أشده  هو ": قول فيام فقد الرشط الرابعوت

 ." وأقله ُعرجًة منه



 أقسام االسم                              ~ 60~  الكالم وأجزاؤه 

  

أْن  رسعُ وهذا أ ،من جاره هو أكثر ما ُيظلم " :ملبني للمجهولوتقول يف ا 

 ." من ذاك ُأكِل 

  



 أقسام االسم                              ~ 62~  الكالم وأجزاؤه 

  

 

 رينمت

وإذكر سبب من األفعال التي يصح اشتقاقه منها فيام يأيت  اسم التفييلصغ 

 :عدم صحته من األخرى

 –بِئْس  –سِود  –دعا  – رُسّ  –اشتّد  -عّد    -ن آمَ  –ق محِ  –قال   -حِذر " 

 .(0)"كاد 

 

 

 

 

 

                                                        



 أقسام االسم                              ~ 63~  الكالم وأجزاؤه 

  

 الزمان واملكانامسا  -و
من الفعل الثالثي عىل  انويشتق ،عىل مكان أو زمان وقوع الفعل ومها ما دل

 .بالكرس )َمْفِعل(بالفتح أو )َمْفَعل(وزن 

ميموها مثل)يقُتل( العني يف امليارع مثل )يفَتح( أوعل مفتوح فإذا كان الف

َمْقَتل و َمكَتب ) :نحو ،فيكون اسم الزمان واسم املكان منه عىل )مفَعل( بالفتح

 مغِرب (. –مرِشق  –ومرفِق  –وشّذ )مسِجد  ،وَمقام (

(  حيِمل ،يِعد ،رِضبالعني يف امليارع مثل ) ي كسورإذا كان الفعل مو

ب  ) :نحو ،بالكرس ل(فيكون اسم الزمان واسم املكان منه عىل )مفعِ  َمرْضِ

 وَمْوِعد وحَمِْمل(. 

 -ُمنقَلب  -)ُمنطَلق  :نحو ،املفعول عىل وزن اسميشتقان من غري الثالثي و 

 ُمقام(.

زمان واملكان من قد عرفت أن املصدر امليمي وأسامء املفعول وال :هــتنبي

واذا أردت أن تعرف أيًا منها هو  ،غة واحدةتشرتك كلها بصي غري الثالثي

وصفًا أو إجعله  ،املقصود فأبدله باملصدر ؛ فإن استقام املعنى فهو مصدر ميمي

فإن  اىل مصدره زمان أو أضف ،فإن استقام املعنى فهو اسم مفعول لشخص

 ،فإن استقام فهو اسم مكان إىل مصدره مكانأو أضف  ،استقام فهو اسم زمان

 املصدر  هو مصدرميمي ؛ ألنه يصح إبدال "انطلقُت ُمنطَلق زيٍد   " :ففي نحو

 ."انطلقت انطالق زيد  " :فتقول ،به



 أقسام االسم                              ~ 64~  الكالم وأجزاؤه 

  

هو اسم مفعول ؛ ألنه يصح جعله وصفًا  "لساُنه  هذا ُمنطَلٌق  ": ويف نحو

 ." هق لسانُ نطلَ هذا زيٌد مُ  " :فتقول ،لشخص

ة الزمان إىل اسم زمان ؛ ألنه يصح اضاف " ُمنطَلق القافلة اجلمعة ": ويف نحو

 .  "زمان انطالق القافلة اجلمعة  " :فتقول ،مصدره

اسم مكان ؛ ألنه يصح اضافة  " منطلق القافلة قرب املسجد ": ويف نحو

   ."قرب املسجد مكان انطالق القافلة " :فتقول ،املكان اىل مصدره

  



 أقسام االسم                              ~ 65~  الكالم وأجزاؤه 

  

   

 

 رينمت

 :ُصغ اسمي الزمان واملكان من األفعال التالية

ك " –جلَس  –انتهى  –وئِل  –صل ى  –عمل  –" نام   (0)تبر 

  

                                                        



 أقسام االسم                              ~ 66~  الكالم وأجزاؤه 

  

 اسم اآللة  -ز
 )ِمْفعال( :ثالثة أوزان وله ،بواسطتهاالفعل الذي يتحقق آلة وهو مادّل عىل 

 )ِمنشار و ِمفتاح و ِمقراض(.  :نحو

 ل(.و ِمْعوَ ل )ِمرَبد و ِمنَج  :نحو)ِمْفَعل( و

 ِمْطرقة و ِمْصفاة(.)ِمْكنَسة و :نحو )ِمْفعلة(و

كالفأس والَقُدوم والسكني وما  ،سامعية ال يقاس عليهاوهناك أوزان أخرى 

 إىل ذلك. 

  



 أقسام االسم                              ~ 67~  الكالم وأجزاؤه 

  

   

 ملشتقاتا متارين تعم

 :استحرج املشتق من األسامء فيام يأيت وبني نوعه

يا َقْوِم إِْن كاَن َكرُبَ َعَلْيُكْم َمقاِمي  " :عىل لسان نوح )ع( * قال تعاىل

كاَءُكْم ُثمَّ ال َيُكْن  ْلُت َفَأمْجُِعوا َأْمَرُكْم َورُشَ َوَتْذكرِِيي بِآياِت اهلِل َفَعىَل اهللِ َتَوكَّ

ًة ُثمَّ اْقُيوا إيَِلَّ َوال ُتنْظُِروِن َأْمُرُكْم َعلَ   .(71)يونس (0)"ْيُكْم ُغمَّ

ٌ ما ُهْم فِيِه َوباطٌِل ما كاُنوا َيْعَمُلوَن  ": * وقال  (2)"إِنَّ هُؤالِء ُمَتربَّ

 (.138)األعراف

َسَبنَّ اهللَ خُمْلَِف َوْعِدِه ُرُسَلُه إِنَّ اهللَ َعِزيٌز ُذو انتِقاٍم  ": وقال *  (3)"َفال حَتْ

 (.47)ابراهيم

ننَِي يِف األَْصفاِد  ": وقال*   (.48)ابراهيم (4)"َوَتَرى املُْْجِرِمنَي َيْوَمئٍِذ ُمَقرَّ
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ُم  ": * وقال َل هَلُ ِة َلْو ُيؤاِخُذُهْم باِم َكَسُبوا َلَعجَّ مْحَ َك اْلَغُفوُر ُذو الرَّ َوَربه

ْم َمْوِعٌد َلْن جَيُِدوا ِمْن ُدونِِه َمْوئاًِل   (  53)الكهف (0)"اْلَعذاَب َبْل هَلُ

وقال اإلمام  ،" ارر وال رِض ال رَض  ": ال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآلهوق* 

 .(2)"ال جرب وال تفويض ولكن أمر بني أمرين  " :)ع(

احلمد هلل وما شاء اهلل وال قوه إال باهلل  " :ومن خطبة لسيد الشهداء )ع(* 

وما أوهلني إىل اساليف  ،القالدة عىل جيد الفتاة طَّ ط املوت عىل ولد آدم خَم ُخ 

يتقطعها أوصايل بانا القيه كأين  عٌ يل مرَص  ريَ وِخ  ،يعقوب إىل يوسف اشتياَق 

فا وأجربة وْ عسالن الفلوات بني النواويس وكربالء فيمألن منى أكراشا ُج 

اهلل رضانا أهل البيت نصرب عىل بالئه  ابالقلم رض طيص عن يوم ُخ ال حَم . باغُ ُس 

  يــــله فه وهي جمموعة متُ لن تشذ عىل رسول اهلل حلُ  ،ويوفينا أجور الصابرين

ه ا مهجتَ فينُ  من كان باذالً  .هوينجز هبم وعَد ه هبم عينُ  رَّ حظرية القدس تقَ 

 .(3)" إن شاء اهلل صبحاً ى راحل مُ نّ إه فلريحل فعىل لقاء اهلل نفَس  ناً وموطِّ 
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 : وقال الشاعر

 (0)يا قوُم إن طويل احللم مفسدة       وربام رض إبقاٌء وإحسانُ         

 :وقال اآلخر

  (2)هم فيها بشط فراِت ُس رَّ عَ مُ      قبور ببطن النهر من جنب كربال      

 (3)ممايتوفيت فيهم قبل حني تُ         توافوا عطاشا بالعراء فليتني        
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 رةنكالعرفة وامل :رابعاا 

  ،)هذا( : معني نحمادل عىل النكرةو ،ويقسم االسم أييًا إىل نكرة ومعرفة

 )رجل(. :نحو ،والنكرة ما دل عىل غري معني

اليمري والعلم واسم االشارة واالسم املوصول  :ة أقسامسبع املعرفةو

 ف باإلضافة واملعرف بالنداء.)أل( واملعرّ ـواملعرف ب

واآلن إن شاء  ،وقد تكلمنا عن اليامئر وأسامء اإلشارة واألسامء املوصولة

ف باإلضافة فهو خاص باملياف أما املعرَّ  ،لم واملعرف بألاهلل نتكلم عن العَ 

 –كتاب هذا  – كتاب زيدٍ  -كتايب  " :نحو ،األوىل إىل أحد املعارف اخلمسة

 وسيأيت الكالم عن اإلضافة يف باهبا إن شاء اهلل." كتاب الذي حتبهه

رحيُم يا يا  " :نحو ،واملعرف بالنداء خاص بنداء النكرة املقصودة  

 ."رؤوُف 
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لم  -2
َ
 الع

بخالف بقية املعارف فإهنا تعني مسامها بقيد زائد   ،يعني مسامه بنفسهما وهو 

واسم االشارة يعني مسامه  ،؛ فاليمري يعني مسامه بالتكلم أو اخلطاب أو الغيبة

واملعرف بالنداء يعنّي  ،واملعرف باالضافة يعنّي مسامه باملياف إليه ،باإلشارة

 مسامه بالنداء.

وبعض  ،ن واملدن والقبائلومن أمثلة العلم أسامء األشخاص وأسامء البلدا

اجلملة اسمني لبغلة النبي)ص( ومحاره. وب ور(فُ ل( و )اليعْ ُد لْ كـ)الُد احليوانات 

 علم. كل ما ُأطلق عىل يشء وأريد تعينه به فهو

 شخص وعلم جنسعلم : ويقسم العلم إىل

وعلم اجلنس ما وضع لألجناس بغض النظر  ،وعلم الشخص ما عرفت

) ُأسامة( لألسد و)ُثعالة( للثعلب و)أم عامر( لليبع  :نحو ،عن أفرادها

 ،و) َشْبوة ( و)أم ُعْرَيط ( للعقرب ،و)ّهّيان بن َبّيان( و)أبو الَدغفاء( لألمحق

 و )أبو جعيدة ( للذئب. ،و)أبو احلارث( لألسد

عبد ) :نحو ،إضايف :ثالثة أقسامواملركب  ،مفرد ومركبويقسم أييًا إىل 

 ،حرَضموت ،بعلبّك ) :نحو ،أم كلثوم( ومزجي ،عيلأبو  ،زين العابدين ،اهلل

شاب ) :نحووهو ما تركب من فعل وفاعل  ،( واسناديبويهِ يس ،معدْي َكِرْب 
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)عيل  :نحو ،أو مبتدأ وخرب ) رُسَّ َمْن رأى( :نحو ،قرناها( أو فعل ونائب فاعل

 مع احلق( ملن سمي بذلك.

اجلملة وعجزة مياف إليه صدره حسب موقعه يف ويعرب املركب اإلضايف 

فإن كان خمتومًا بويه ُبني عىل  ،واملركب املزجي يعرب ككلمة واحدة ،جمرور

 ،هذا بعلبكَّ  " :تقول ،(0)وإن مل ُيتم هبا منع من الرصف ،الكرس، كام تقدم

 ."ومررُت ببعلبكَّ  ،ورأيُت بعلبكَّ 

كام هو وُيعرب املركب اإلسنادي ككلمة واحدة أييًا لكن حيكى آخره 

ومررُت  ،ورأيُت جاَد احلقه  ،جاء جاَد احلقه  " :تقول ،وتقدر عليه احلركات

مفعول ويف الثاين  ،فهو يف املثال األول فاعل مرفوع بيمة مقدرة " بجاد احلقه 

 ويف الثالث جمرور بكرسة مقدرة. ،منصوب بفتحة مقدرةبه 

ُسمي به الشخص ما  :)االسم(و ،اسم وكنية ولقبويقسم العلم أييًا إىل 

 .  (2)"جعفر...إلخ –عيل  –حممد  ": نحو ،أصالً 

 و أم ،أبو عبد اهلل ": نحو ،نيميافبـ)أب( أو)أم(  ما ُصّدر :)الكنية(و

 ." البنني
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 ،مشعرًا بمدح أو ذمّ  (0)ما وضع للشخص زيادة عىل اسمه :)اللقب(و

 . "األعشى –السّفاح  –الصادق  –زين العابدين  " :نحو

قال حممٌد "  :نحو ،للقب إذا كان االسم أشهر منهتقديم االسم عىل اوجيب 

 . " حممد )ص(قال املصطفى  :وال يصح"  ، "املصطفى )ص( 

 تقديم أهيام شئت. سم بالشهرة فلكأما إذا كان اللقب أشهر أو مساويًا لال

قال  " :تقول ،يف االعراب (2)جيوز إضافة االسم اىل اللقب وجيوز اتباعه له و

 ."جعفٌر الصادِق أو الصادُق )ع( 

  

                                                        



 أقسام االسم                              ~ 74~  الكالم وأجزاؤه 

  

 

 رينمت

 :دّل عىل العلم فيام يأيت وبنّي نوعه

ابليس  –فرعون  –)اسم قبيله(  متيم –)اسم سيف(  ذو الفقار –ملكوت  "

َشُعوب  –ام ِعْرَيط )للعقرب(  – أنت  –أبو ُخَبْيب  –دجلة )اسم( هنر  –

 .(0)" أم القرى )ملكة( – الذي – ُأُحد )جلبل(  –)للمنية( 

 

 

 

 

 

 

                                                        



 أقسام االسم                              ~ 75~  الكالم وأجزاؤه 

  

  املعرف بـ)أل(  -0

حتذف عند وصل الكالم إال يف نداء لفظ  ،مهزهتا مهزة وصل)أل( التعريف 

كانت ء سوا ،وهي إذا دخلت عىل النكرة أفادهتا التعريف ،اجلاللة فتقطع

 عهدية أم جنسية.

يف  كان قد سبق ذكرهسواء شار هبا إىل شخص معني هي التي ي :العهديةو

فالرجل الثاين هو نفسه  "جاءين رجٌل وأكرمت الرجَل  ": نحو ،الكالم

 .أشري إليه بتكراره مع)أل( ،املذكور أوالً 

 " :نحو ،مل يسبق ذكره يف الكالم ولكنه معهود معروف يف ذهن املخاطب مأ

  لكتاب معهود بينك وبني املخاطب. "قرأت الكتاب 

 " :نحو ،أفرادها إىل اجلنس سواًء ُأريد به : هي التي يشار هباجلنسيةو

أنا   " :نحو ،عن األفراد الطبيعة بغض النظر نفسأو ُأريد به  "األنسان يموت 

 . "  آكل الطعام وأرشب املاء وأتزوج النساء وألبس الثياب

الفرق بينهام بإبدال )كل( هبا ؛ فإن صح املعنى فهي لألفراد وإن مل وتعرف 

 يصح فهي للطبيعة. 

 ،وهي التي يصح حذفها دون أن يتغري املعنى ،وقد تكون )أل( زائدة

 الفيل(. –احلمزة  – العباس –)احلسن  :نحو ،كالداخلة عىل بعض األعالم



 أقسام االسم                              ~ 76~  الكالم وأجزاؤه 

  

ففي  ،منه االسم وهي اإلشارة إىل األصل الذي ُأخذ ،نعم فيها فائدة

وهكذا يف  ،فليس فيه تلك اإلشارةن دون )حسن( احُلْس إىل )احلسن( إشارة 

 البقية.

  



 أقسام االسم                              ~ 77~  الكالم وأجزاؤه 

  

 

 رينمت

 :بنّي نوع )أل( فيام يأيت

اليوم  –احلارث شاعر  –الرجل جائع  –القرآن  معجز  –الناس عجولون  "

إذا جاءك ضيف فأكرم الييف  –الشمس مييئة  –الذهب معدن  –مجعة 

"(0).  

  

                                                        



 أقسام االسم                              ~ 78~  الكالم وأجزاؤه 

  

 

 الصريح واملؤول :خامساا 

واملؤول هو ما  ،والرصيح ما تقدم ،ويقسم االسم أييًا إىل رصيح ومؤول

 ،وذلك خاص بام تألف من )أْن( املصدريه والفعل ،رجع معناه إىل اسم رصيح

 .أو )أّن( واسمها وخربها ،أو )كي( والفعل ،أو )ما( املصدريه والفعل

علُمك خري من عدم  :تأويله " أن ال تعلمخرٌي من  أْن تعلمَ  " :مثال األول

 ،ن تنجحأِل  :والتقدير ،فإّن )أْن( هنا مقدرة " لتنجَح اجتهد  " :ونحو ،علمك

 فُتؤول مع الفعل بـ)نجاحك(.

 )جهادك(. :تأويله " ما جاهدَت أعجبني  " :الثاينومثال 

 )راحتك(.  :تأويله "غدًا  األن لكي ترتاَح  اتعْب  " :ومثال الثالث

 ) مرضك(. :تأويله " َت أنك مرضبلغني  " :رابعومثال ال
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 متارين

 :دّل عىل املصدر املؤول فيام يأيت ثّم أّوله برصيح

ْم َخرْيٌ ألَْنُفِسِهْم إِنَّام ُنْميِل  " :* قال تعاىل َوال حَيَْسَبنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َأنَّام ُنْميِل هَلُ

ْم لَِيْزداُدوا إِْثاًم  ْم َعذاٌب ُمِهنيٌ هَلُ    .(173)آل عمران (0)" َوهَلُ

 (.134)البقرة (2)"َوَأْن َتُصوُموا َخرْيٌ َلُكْم إِْن ُكنُْتْم َتْعَلُموَن  " :* وقال

 (.25)التوبة (3)"َوضاَقْت َعَلْيُكُم األَْرُض باِم َرُحَبْت  ": وقال

أو ُأجّر  ،ُمسّهداً ك الُسعدان َس ألْن أبيَت عىل َح  " :* وقال أمري املؤمنني)ع(

ملًا لبعٍض العباد أو غاصبًا ليشء اباألغالل ُمصّفدًا أحبه إيّل من أن ألقى اهلل ظ

 . (4)"من احُلطام 

  : * وقال الشاعر

   (5)لكي تلقى اإلله قرير عنيِ   حسينًا     رْ إذا رمَت النجاة فزُ       

 

                                                        



 

 الفعل أقسام

واملايض هو ما دل عىل حدث  ،ماٍض وميارع وأمر :والفعل ثالثة أقسام

وامليارع هو ما دل عىل حدث جيري يف  ،) قام ( :نحو ،وقع يف الزمن املايض

 ،" يقوم غداً  " :نحو ،املستقبل أو سيقع يف ،) يقوم( اآلن :نحو ،الزمن احلارض

 ) ُقْم (. :نحو ،واألمر ما دل عىل طلب ايقاع حدث

التأنيث  ءفأدخل عليه )تا ،أم الماض أهو وإذا اشتبه عليك الفعل 

 :) تبارك( تقول :نحو ،فإن قبلها فهو ماٍض وإال فالأو )تاء الفاعل(  ،الساكنة(

 .(تباركَت  ،) تباركْت 

إن أو )سوف( ففأدخل عليه )مل(  أم ال هو ميارعأوإن أردت أن تعرف 

 .(سوف يعلم ،)مل يعلمْ  :) يعلم ( تقول :نحو ،قبلها فهو ميارع وإال فال

فال بد أن يدل عىل الطلب ويقبل ياء  ،أم ال هو أمرأوإن أردت أن تعرف 

ل عىل )اكتبي( فهو يد :)اكتب(  تقول :نحو ،املخاطبة حتى يكون فعل أمر

 .( املخاطبةءطلب الكتابة ويقبل )يا

  



 أقسام الفعل                            ~ 80~  الكالم وأجزاؤه 

  

 

 رينمت

 :مّيز بني األفعال فيام يأيت بعالماهتا

 –تدحرج  –ليس  –أَسر  -أكِرْم  –نستعين  -نِْعَم  –تأتأ  –" يستجيب 

 .(0)"عسى  –دْع 

  

                                                        



 أقسام الفعل                            ~ 82~  الكالم وأجزاؤه 

  

 اشتقاق الفعل

واألصل يف االشتقاق هو املايض وامليارع ُيشتق منه ثم األمر ُيشتق من 

) اهلمزة  :وهي -فيكون امليارع بزيادة أحد حروف امليارعة  ،امليارع

 -َيكتب  -َنكتب  - َأكُتُب  –) كتَب  :نحو ،عىل املايض -والنون والياء والتاء( 

 - َأستخرُج  –..، استخرج .لقننط - (0)أنطلُق  –انطلق  ،َتكتب

 .َنستخرج....(

أربعة مؤلف من ) أي  إال إذا كان املايض رباعياً  وجيب فتح حرف امليارعه

 ،ُيقاتل -َقاتل  ،ُيكرم –َأكرم  " :نحو ،أحرف( فيجب ضم حرف امليارعة فيه

 ."ُيدحرج  –َدحرج  ،ُيعلِّم –َعّلم 

اللهم  " :فيقولون مثال ،ومع األسف فإن بعض اخلطباء ال يلتفتون إىل ذلك

األوىل من )متتنا( وهذا خطأ  ون التاءفيفتح "ال مَتْتنا إال وأنت راٍض عنا 

) مُتتنا ( بيمها ؛ ألن املايض )أمات( ال )مات( فيجب  :والصحيح ،فاحش

اهللِ تعاىل  الطلب منان املعنى ولو كان املايض )مات( لك ،ضم حرف امليارعة

 وهذا ميحك. ،ُيميَت نفَسهأن ال 

                                                        



 أقسام الفعل                            ~ 83~  الكالم وأجزاؤه 

  

ُقِل اللُهمَّ مالَِك املُْْلِك ُتْؤيِت املُْْلَك َمْن َتشاُء َوَتنِْزُع  " :وبعيهم يقرأ اآلية

َّْن َتشاُء َوُتِعزه َمْن َتشاُء َوُتِذله َمْن َتشاُء  ( بفتح حرف 26)آل عمران"املُْْلَك مِم

وهذا كفر عىل مستوى اللفظ وخاصة  ،امليارعة من )تؤيت( و)تعّز( و)تذل(

 فعليك االنتباه سددك اهلل. ،تعاىل عن ذلك ،أن اهلل َيّذل؛ ألنه دعوى ب يف األخري

وىف (  -وثق  –) وعد  :نحو ،وإذا كان املايض ثال ثيًا مبدوءًا بحرف علة

برشط أن  –مع إضافة حرف امليارعة  –وجب حذف حرف العلة يف امليارع 

 ،يثِق -وثق  ،يِعد –وعد  " :نحو ،يكون احلرف الذي بعد املحذوف مكسوراً 

 –ل وجِ  ،يوَقح –ح وقِ " :نحو ،أما إذا كان غري مكسور فال حذف "يِفي  –وىف 

َك بُِغالٍم َعلِيٍم )احلجر" :قال تعاىل "يوَجل  ُ ا ُنَبرشِّ  .   "  (53قاُلوا ال َتْوَجْل إِنَّ

فإن كان  ،مع حذف حرف امليارعة ويكون األمر عىل صورة امليارع   

 ،وصل ؛ ألنه ال يمكن البدء بساكن بدوهنااحلرف األول ساكنًا زيدت مهزة ال

 يستخرج  ،انطلْق  –ينطلق  ،ِعد –يِعْد  ،ُقمْ  –يقوم  ،(0)اكتْب  –)يكتُب  :نحو

 ."استخرْج  -

هبمزة القطع  "َأكرْم  -كرم يُ  " :نحو ،نعم يف الرباعي جيب أن تقطع اهلمزة

فتقع فيام يقع فيه بعض اخلطباء حيث أهنم ال  ،) اكرم ( هبمزة وصل :وال تقل

 يميزون ذلك مع أمهيته.  
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يبنى عىل حذف حرف ؛ ألنه  وإذا كان آخر الفعل حرف علة ُحذف يف األمر

 ،ارمِ  –يرمي  –رمى  ،ادعُ  –يدعو  –دعا  ،اسعَ  –يسعى  –سعى  " :نحو ،العلة

 ."استسِق  –يستسقي –استسقى  –  ( بوعدك )ِف  –يفي  –وىف 

 –قال ) :نحو ،؛ اللتقاء الساكنني اً حذف أيي وإذا كان ما قبل اآلخر معتالً 

 –أطاع  ،اخرتْ  –ُيتار  –اختار  ،َنْل  –ينال  –نال  ،بِعْ  –يبيع  –باع  ،ُقْل  –يقول 

 أطْع (. –يطيع 
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 رينمت

 اشتّق الفعل امليارع واألمر من األفعال التالية مع ذكر ما يطرأ من تغيري:

ولِي  –أمر  –أوجد  –تكل م  –انفجر  –دار  –وِرث  –آوى  –" أكل 

 .(0)االمر"
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 تأثر الضمائر على األفعال

 :بعض األفعال إذا ُأسندْت إليها وليامئر الرفع تأثري عىل

رّد وشّد  :نحو ،قبل آخره مدغاًم بآخرهما )وهو ما كان  فالفعل امليّعف 

وعّد واستمّر( جيب فّك إدغامه إذا ُأسند اىل ضمري رفع متحرك )وهو تاء 

رَدْدُت و رَدْدنا و رَدْدَن  و  " :تقول (0)(عل أو نا الفاعلني أو نون النسوةالفا

 ." يرُدْدنَ 

( جيب قال وباع :نحو ،ن وسطه حرف علة)وهو ما كا والفعل األجوف

ىل ضمري رفع متحرك ؛ وذلك اللتقاء حذف حرف العلة منه إذا ُأسند ا

 . "ويُقْلَن ويبِْعَن  ،ُقْلُت وبِْعُت  " :تقول ،الساكنني

 ،و ريض ىوبن دعا :نحو ،كان آخره حرف علة وهو ما) والفعل الناقص

عة وياء ( جيب حذف آخره إذا ُأسند اىل واو اجلامويدعو ويبني ويرىض

 –تدِعنَي  ،يرَضونَ  –يبنُوَن  –يدُعوَن  ،رُضوا –بنَوا  –وا دعَ  " :تقول ،املخاطبة

والحظ أن ما  " اريَضْ  –ابنِي –ادِعي  ،ارَضوا –ابنُوا  –ادُعوا  ،ترَضنيَ  –تبننَِي 

كام يف )بنَوا( و)يرَضون(  ،قبل األلف املحذوفة يبقى مفتوحًا ليدل عليها
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الياء املحذوفة فُييم مع واو اجلامعة  اريَض( أما ماقبل)و)ارَضوا( و)ترَضني( و

 فالحظ. ،وُيكرس مع ياء املخاطبة ؛ ملناسبة اليمة للواو والكرسة للياء

تقول  ،أما إذا ُأسند اىل غريمها من ضامئر الرفع فال حيذف حرف العلة معه

  :مثال

 – (0)النساء يدعونَ  –يدعوان  ،رضنيَ  –رضينا  -رِضيا  –رِضيُت  "

 ."ابننِْيَ  –ا ابنِيَ  –ا ادُعوَ  ،يبننْيَ  –يبنيان

 ،وتبقى الفتحة دالة عليها (2)نعم األلف ُترجع اىل أصلها من الواو أو الياء 

 ،يرَضنيَ  –يرَضيان  ،بنَنْيَ  –دَعْوَن  ،بنَْينا –دَعْونا  ،بنَيُت  –دَعوُت  " :تقول

 ." ارَضنيَ  –ارَضيا 

 ،)دعا :تقول يف ،فلوإذا اتصلت به تاء التأنيث الساكنة ُحذفت األ

يف  :تقول ،امعىل حاهل يانبقيفوالواو . أما الياء "دَعْت وسَعْت  " :وسعى(

 ."و هنَُوْت رِضَيْت  " :(و هنُوَ  )ريِضَ 
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ْيُت يف كذا " :مثالً  بعض اخلطباء يقول  :مالحظة  ،وظنَّْيُت كذا ،شكَّ

ْيُت عىل كذا   ،دغاموالصحيح فك اال ،وقد عرفت أن ذلك كله خطأ "واستمرَّ

 .ْرُت رَ نُْت و استمْ شكْكُت وظنَ  :فتقول

بفتح القاف  "بَقوا ورَضوا  " :( فيقولونو)ريِض  ،يف )بِقي( اً وُيطئون كثري

 ن. ا يائيّ والصحيح ضمهام ؛ ألن الفعلني ،والياد

فتح القاف والكاف يبَقون ويرَضون( ب ) :و)يرىض( تقول فيهامنعم )يبقى( 

 ن.افيّ ؛ ألهنام ألِ 

وا أَ  " :يف )أعطى( و)َعّدى(ويقولون  فتح الطاء  :والصحيح "عُطوا وعده

 والدال.

يِشْ من الكفار " :ويقرأون رجز العباس )ع(  ،بكرس الشني "يا نفس ال خَتْ

ي  " :وقول اإلمم احلسني)ع( يف وصيته لزينب )ع( بكرس  "بعزاء اهلل َتعزِّ

الفعلني باأللف ( والصحيح فتح الشني والزاي ؛ ألن يالزاي من )تعز

لفتحة دالة )ختشى( و)يتعّزى( فعند اتصال ياء املخاطبة حتذف األلف وتبقى ا

 كام تقدم.  ،لكرسوال جيوز ا ،عليها
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 رينامت

تاء  :( إىلاطمأنّ  -قِوي  –دنا  –سال  –استخفى  –فعال ) قام أسند األ -1

وإذكر ما  .(4)اجلامعةواو  ، (3)ألف االثنني ، (2)تاء الفاعل ، (0)التأنيث الساكنة

  جيري من تغيري.

واو  (5)ألف اإلثنني :( إىليلهو –حيمي  –يرقى أسند االفعال ) -2

  ،(6)اجلامعة
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  . وإذكر ما جيري من تغيري.(2)نون النسوة ،(0)ياء املخاطبة

واو  ، (3)ألف اإلثنني :الُه ( إىل –احِم  –أسند االفعال ) ارَق  - 3

 وإذكر ما جيري من تغيري. .(6)نون النسوة ، (5)ياء املخاطبة ، (4)اجلامعة

ِق نفَس ما ختشاه ) :لتالية املثنى واجلمع بنوعيهخاطْب بالعبارة ا -4

 .(7)غدًا(

و  "الرجال يرُجوَن  " :لفرق بني )يرجون( يف اجلملتني التاليتني ما -5  

 ؟.(8)"النساء يرُجون  "
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انُتّن  "و  "هتِديَن  انِت  ":اجلملتني التاليتنيلفرق بني )هتدين( يف  ما – 6

 ؟ (0)هتِديَن 
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 املبني للمعلوم و املبني للمجهول

واألول هو الفعل  ،ويقسم الفعل أييا إىل مبني للمعلوم ومبني للمجهول

والثاين هو الذي ما  ،اإلعتيادي الذي يكون بناؤه )أي صيغته( لفاعل معلوم

 .(0)ليدل عىل أن الفاعل جمهول ُغرّي بناؤه

ثم إن كان ماضيًا ُكرِس  ،كل فعل ُأريد بناؤه للمجهول جيب ضم أولهو   

  "ُعلِّم  –ُقوتِل  –ُأكِرم  – (2)ُبني –ُقتِل  " :نحو ،ما قبل آخره إن أمكن

)استخرج وانطلق( ُضّم ثالثه أييًا    كـ ،وإن كان مبدوءًا هبمزة وصل

 ُأنُطلق(. –)ُاسُتخِرج  :تقول

 :تقول ،كـ)تعلَّم وتدحرج( ُضّم ثانيه مع أوله مبدوءًا بـتاء زائدةوإن كان 

 ُتُدحِرج(. –)ُتُعلِّم 

 ُاكتفي باليم املتقدم. ( وعّد  )مرّ  :كام يف ،وإذا مل يمكن كرس ماقبل اآلخر 

. :( تقولاستمرّ ونحو ) أرّس  ،ن غري ثالثي ُكرِس ما قبلهنعم لوكا  ُأرِسّ وُاسُتِمرَّ

وذلك يف الفعل األجوف  ،وقد حُتذف ضمة األول وحتل حملها الكرسة

 (3))ُقِول وُبيِع( :واألصل "ِقيل وبِيع  " :)قال وباع( فيقال :)املعتل العني( نحو
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وُقلبت الواو ياًء لسكوهنا وانكسار  ،فنُقلت كرسة الواو والياء اىل احلرف األول

 ماقبلها. 

ُأنِقيد و  " :من نحو )انقاد واختار( فيقال يف احلرف الثالث وكذلك يفعل

 والثاين ُيفعل به ما ،األول ُيفعل به ما ُفعل بـ)قال( ألن األصل )ُانُقِود( "ُاخترِي 

  رِي(.)ُاختِ  :ُفعل بـ)باع( ألن األصل

ماقبل  – أي حرف امليارعة مع ضم أوله – ُفتحوإن كان الفعل ميارعًا 

 –ُينطَلق  –ُيعَطى  - (2)ُيوَعد - (0)ُيبنَى –)ُيقَتل  :نحو ،آخره إن أمكن

  ُيستخَرج(

)ُيستَمّر( ِمن )يستِمّر(  :نحوفإن مل يمكن فتح ما قبل اآلخر فتح ما قبله 

، (3)و)ُيَباع( من )َيبِيع( و)ُينَّد( ِمن )َينِّد( و)ُيَقال( من )َيُقول( ،)ُيَرّد( ِمن )َيُرّد(

 .ار( من )َُيَتار(و)ُُيتَ  ،)ُيَوّد( ِمن )َيَوّد( :نحو ،عىل حالهفإن كان مفتوحًا ترك 
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 رينمت

امحّر  –رسق ) وإذكر ما طرأ عليها من تغيري: ،ابِن االفعال التالية للمجهول

 (0)(وارى – قاتل – استجار –يستقيم  –نام   -ُيسلِّم  –تبارك  –
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 اجلامد واملتصرف

هو ما تأيت منه املستقات  واملترصف ،وجامدويقسم الفعل أييًا إىل مترصف 

)  :منها ،وهو أفعال معدودة ،يشء هو الذي ال يشتق منه واجلامد ،هاأو بعي

 فعل التعجب (.و –وعسى  –بئس  –ونعم  –ليس 

 صياية فعل التعجب
ما  ": فاألول  مثل )َأْعَدَل( يف نحو ،)َأْفِعْل(و  )َأْفَعَل(ويصاغ عىل وزنني 

 ."بحاتم !  أكرمْ  ": والثاين مثل: )َأْكِرْم( يف نحو " أعدَل عليًا!

 :وال يصاغ عىل هذين الوزنني إال ما كان

فر ما أس " :فال يقال مثالً  ،فال يصاغان من غري الثالثي ،ثياً ثال -6

 "ما أضيعه للحقوق وأمهله هلا  "و  ،تعجبًا من كثرة سفره "فالنًا 

  تعجبًا من تييعه وإمهاله هلا. 

ما  " :فال يقال مثالً  ،كـ)كان( وأخواهتا ،فال يصاغان من الناقص ،تاماً  -2

 ."أصرَيه فالنًا أو ما  أكونَ 

تعجبًا  "أعلم فالنًا  ما ال " :فال يقال مثال ،فال يصاغان من املنفي ،مثبتاً  ـ3

 ه.من عدم علم

نحو )مَحِر(  ،الء(عْ ل( الذي مؤنثه )فَ عَ فْ عىل )أَ  امال يكون الوصف منه -4

 ."ه ها أو ما أعرَج ه أو ما أحورَ ما أمحرَ  " :و)َحِور( و)َعِرج( فال يقال
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نحو )ليس( و)عسى(  ،فال يصاغان من اجلامد ،تام الترصف قبلهام -5

نحو )كاد(  و)أوشك( و )يدع(  ،و)نعم( و)بئس( وال من ناقص الترصف

أو ما أودعه  ،ما أكيده أو ،أو ما أنعمه ،ما أعساه " :و)يذر(. فال يقال مثالً 

 ."بمعنى ما أتركه  ،للخري

 . أن ال يكون مبنيًا للمجهول – 6

فيجب توسيط  –غري اجلامد  –وإذا ُأريد التعجب مما مل يستجمع الرشوط 

وما أشّد  ،كما أكثر سفرَ  " :فتقول فيام فقد رشط ثالثية احلروف ،فعل جامع هلا

دَّ ك وأشما أرسع انطالقَ  "و  "ك للواجب ك للحقوق وإمهالَ تيييعَ 

 ."... .امحراَرك

وما أحسن َحَور  ،ما أشّد محرَة وجهه ": وتقول فيام فقد الرشط الرابع

 ."أشّد ُعرجته وما  ،عينها

وتقول  أو ما أشّد عدم علمه. ،ما أشّد أن ال يعلم فالن ": يف املنفيوتقول 

ب زيد ": يف املبني للمجهول  ."ُأكِل الزرع  وما أرسَع أنْ  ،ما أشد ما رُضِ
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 رينمت

   .(0)(ال ُيرس –حِول  –ليس  –أرسع  –ذاع  –قام )  :تعّجب باألفعال التالية

 

 

 

 

 

                                                        





 

 

 الباب الثاين      

 املبني واملعرب

 يتغري آخره ذيهو ال :واملعرب ،ربة أو مبنيةالكلامت يف اللغة العربية إما مع

فإذا كان مرفوعًا كان آخره  ،بحسب حالته اإلعرابية –بنفسه أو بحركته  –

وإذا كان منصوبًا  "جاء حممٌد  " :) حممد ( يف قولنا :نحو –مثال  –ميمومًا 

وإذا كان جمرورًا كان  "رأيُت حممدًا  " :فنقول – مثال –كان آخره مفتوحًا 

 ."اقتديُت بمحمٍد  " :فنقول – مثال –ًا آخره مكسور

 "الطالبني ومررت ب "ورأيُت الطالبني  "جاء الطالبان  ": كذا تقولو

قد تغري يف حالة النصب ويف  (0)الطالبان( وهو األلففاحلرف الذي هو آخر )

 .حالة اجلر
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إلعرابية بل يبقى عىل صورة : هو الذي ال يتغري آخره بتغري حالته اواملبني

فإن آخره  "جاء هؤالِء  " :) هؤالء( يف قولنا :نحو ،ثابتة كأنه مبني عليها

 مكسور دائاًم وال يتغري.

وهي التي  (0)مبنية هناك أسامءو ،ةمعرب وأكثر األسامء يف اللغة العربية

 - نيْت ألن احلروف مجيعها مبنيةفبُ  - أشبهت احلروف من حيث عدم الترصف

  :وهي

 املبني من األمساء
)أنَت( للمخاطب املذكر فإنه مبني  :نحو ،كلها مبنية؛ فإهنا  اليامئر -1

ُن( فإنه مبني )نح :ونحو ،و)أنِت( للمؤنثة ؛ فإنه مبني عىل الكرس ،عىل الفتح

 .. وهكذا..سكون( فإنه مبني عىل الاو)إيّ  ،اليمعىل 

( فإنه هؤالءِ و) ،ا( فإنه مبني عىل السكوننحو )هذ ؛ سامء اإلشارةأ -2

( اسم إشارة للمكان البعيد ؛ فإكرسمبني عىل ال نه مبني عىل الفتح... ، و)َثمَّ

 وهكذا. 

 يستثنى منها )هذان( و)هاتان( فإهنام معربان إعراب املثنى. و
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و)الذيَن( فإنه  ،)الذي( فإنه مبني عىل السكون :نحو ؛ األسامء املوصولة-3

ويستثنى من ذلك )اللذان(  ،مبني عىل الفتح و)َمْن( فإنه مبني عىل السكون

( فإهنا تعرب يف أكثر حاالهتا. ،و)اللتان( فإهنام معربان إعراب املثنى  و)أيه

( منو) ،مبنية عىل الفتح ( فإهنانحو ) أينَ  ؛ والرشطاالستفهام  ءأسام -4

ويستثنى منه )أّي( فإهنا معربة. ومثل أسامء االستفهام  ،سكونفإهنا مبنية عىل ال

 أسامء الرشط بال فرق. 

واملراد من األعداد  ،كلها مبنية عىل فتح اجلزءين؛ فإهنا  األعداد املركبة -5

ورأيُت  ،جاء أحَد عرَش  " :املركبة )أحد عرش( إىل )تسعة عرش( فتقول مثال

 مفتوحتان  بتني( املركعرَش )فإن )أحد( و "ومررُت بأحَد عرَش  ،أحَد عرَش 

( أعني 12وهكذا )ثالثة عرش( اىل )تسعة عرش( ما عدا اجلزء األول من ) ،دائام

 )اثنا( و)اثنتا( فإهنام يعربان إعراب املثنى.     

)اسكت( فإنه )صْه( بمعنى  :كلها مبنية ؛ نحو؛ فإهنا  أسامء األفعال -6

 ،و)رسعان( ،معنى )انزل( فإنه مبني عىل الكرسو)نزاِل( ب ،مبني عىل السكون

 ك( فإهنام مبني عىل الفتح.و)أمامَ 

ىل الكرس، نحو: )سيبويِه( فإنه يبنى ع بـ)ويه( اً تومإذا كان خم لمعَ ال -7

 ذاِم(.طاِم( و)َح )قَ  :نحو ،عاِل( فإنه ُيبنى عىل الكرس أيياً ملؤنث عىل وزن )فَ أو
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 متارين

 :وسبب بنائه وإذكر عالمة بنائه  ،استخرج املبني مما يأيت -1

 (.37)املدثر (0)"َعَلْيها تِْسَعَة َعرَشَ  " :* قال تعاىل

 (2)"َوَسَيْعَلُم الَِّذيَن َظَلُموا َأيَّ ُمنَْقَلٍب َينَْقلُِبوَن  " :* وقال

 .( 227)الشعراء

  :قال الشاعر

 (3)فإن القول ما قالت حذامِ   حذاِم فصّدقوها      إذا قالْت           

  :وقال اآلخر

 (4)من بطيش وفتكي حذاِر حذارِ     هي الدنيا تقول بلء فيها         
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قطام ( بـ)جعفر(  ،خالويه ،) هذه :أبدْل كل اسم من األسامء التالية -2

 :واضبط آخرها ،يف كل مجلة من اجلمل التالية

 (0)مررُت بجعفرٍ  –رأيُت جعفرًا  –جاء جعفٌر                    

 –اثنا عرش  –عرشون  –عند   –حيث )  :مّيز االسم املبني فيام يأيت -3

  (2)(أّي كتاب عندك؟ –رويَد زيدًا  –هذان  –أٍف  –شتاَن  –الالئي   -أين 
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 عالاملبني من األف
ل به نون النسوة أو نون امليارع إذا مل تتصأما األفعال فهي مبنية إال الفعل 

 :التوكيد

 -رضَبك  –رضَبه  –علاَم  -علَمْت  -علَم   :نحو ،عىل الفتحفُيبنى املايض  

: تاء الفاعل ه أحد ضامئر الرفع املتحركة )وهيإال إذا اتصل ب ...إلخ.رضَبنا

 –علْمنا  – (0)علْمُت  :نحو ،ونا الفاعلني ونون اإلناث ( فيبنى عىل السكون

 .علُموا :نحو ،يمو )واو( اجلامعة فيبنى عىل الأ ،علْمنَ 

)يعلْمَن(   :نحو ،عىل السكون إذا اتصلت به نون النسوة أما امليارع فُيبنى

  –َلُيسَجنَّ  –ال تكسَلنَّ  :نحو ،(2)ويبنى عىل الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد

اِغِرينَ  " :يف قوله تعاىلكام  ،َليكوَننْ   (.32)يوسف "َلُيْسَجنَنَّ َوَلَيُكونًا ِمَن الصَّ

  ويف باقي األحوال يكون امليارع معربًا كام تقدم.

 ،بعض اخلطباء ال يميزون بني نون النسوة ونون التوكيد :حظة مهمةمال

َونَّ عن ويسهُ  ،وحُيبَّنَّ التربج ،) أكثر النساء ال يعرَفنَّ األحكام :فيقولون مثال

بِْبَن  –) يعرْفَن  :صالة ( والصحيحال وهي نون  ،ْوَن(  بنون النسوةيسهُ  –حُيْ
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وبتسكني احلرف الذي قبلها ؛ ألهنا ُيبنى امليارع معها عىل  ،خمففة مفتوحة

 كام تقدم. ،السكون

 –وهي نون مشددة  ،أما تلك فهي نون التوكيد وضعت يف غري موضعها

 كام تقدم. ،ُيفتح آخر امليارع معهاو -وقد ختفف

والفاعل  ،فاملخاطب مّذكر مفرد "َعنَّ الشيطان ال تّتبِ  ": فإذا قلت مثال

 ،فاملخاطب نسوة "ْعَن الشيطان ال تّتبِ  " :وإذا قلت ،مسترت وهو )أنت(

 .والفاعل هو النون

 ..إلخ..ُقْل  –أحبِْب  –اعلْم  :نحو ،فُيبنى عىل السكون ،أما فعل األمر

اهِد  –ادُع اهلل  :نحو ،فيبنى عىل حذف حرف العلة إال إذا كان معتل اآلخر

 اسَع للخري. –اجلاهل 

 –اعلام  :نحو ،وإال إذا كان من األفعال اخلمسة فيبنى عىل حذف النون

 اعلمي. –اعلموا 

 ،اذكَرنَّ اهلل يا فالن :نحو ،وإال إذا اتصلت به نون التوكيد فيبنى عىل الفتح

 .(0)َينَّهواخَش  ،َونَّهوادعُ 
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 متارين

 :واذكر حركة بنائه ،دّل عىل الفعل املبني فيام يأيت

 –اصرَبْن  –ينام  –اخرجا  –ال يعرْفَن  –مل يفعلوا  –يعملون  –جاءوا ) -1

 .(0)(َلُتسألُنَّ  -نَّ ال ختَشوُ  –تدحرجْت  –ال تذهَبنَّ  –خفُت 

 حالة بناء وبنّي  ،خاطْب بالعبارة التالية املؤنثة املفردة واجلمع بنوعيه – 2

 .(2)( أنت تؤوي الغريب ) :الفعل
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 املبني من احلروف
اهلاء من   :ونح ،فبعيها مبني عىل اليم ،أما احلروف فكلها مبنية قاطبتة

ليَت لعلَّ  –إنَّ  :نحو ،وبعيها مبني عىل الفتح .منُذ )إذا ُجّر ما بعدها( - إياهُ 

....إلخ.  ُثمَّ

َجرْيِ )حرف جواب بمعنى  –الم اجلر  :نحو ،وبعيها مبني عىل الكرس

 ....إلخ. .منْ  –لْن  –ملْ  –إْن  :نحو ،نعم(.وبعيها مبني عىل السكون

)تاء  :مثل ،بعض املبنيات ُيتلف حاهلا من البناء بحسب معناها :هـــتنبي

الفاعل( فهي مبنية عىل اليم إذا كانت للمتكلم  أو املخاطب املثنى أو اجلمع 

 ." (0)علمُت و علمُتام وعلمُتم وعلمُتن " :تقول ،املذكر واملؤنث

لكرس إذا كانت وعىل ا ،الفتح إذا كانت للمخاطب املفردبنى عىل وتُ     

 ."يا هند  (2)وعلمِت  ،علمَت يا زيد ":تقول ،للمخاطبة

 وُتبنى عىل ،ومثل )الالم( فإهنا إذا كانت جارة ُبنيْت عىل الكرس)غالبًا(

"  وُسُف َوَأُخوُه َأَحبه إىِل َأبِينا ِمنَّاَليُ "  :د نحوالفتح إذا كانت للتوكي 

ئة للقسم نحو ،(3)يوسف أو ( 153)آل عمران"ْن ُمتهْم َأْو ُقتِْلُتْم َلئِ وَ  ": أو موطِّ
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َك  " :رابطة جلواب القسم نحو أو رابطة   ( 82)احلجر"ْسَئَلنَُّهْم َأمْجَِعنَي َلنَ َفَو َربِّ

ِحيَم َلرَتَ  َلْو َتْعَلُموَن ِعْلَم اْلَيِقنيِ  " :جلواب الرشط نحو  ( 6)التكاثر"ُونَّ اجْلَ

ُتُه  :ونحو يَن )البقرةَلكُ )َفَلْو ال َفْيُل اهللِ َعَلْيُكْم َوَرمْحَ  (.64نُْتْم ِمَن اخْلارِسِ

مثال ذلك الم اجلر  ،بعيها ُيتلف حاهلا من البناء بحسب ما تدخل عليهاو

( أو عىل ياء املتكلم لِزيدٍ إذا دخلت عىل اسم ظاهر نحو)؛ فإهنا ُتبنى عىل الكرس 

 نحو ) يِل ( وُتبنى عىل الفتح إذا دخلت عىل ضمري غري ياء املتكلم.  

ومثل الم االستغاثة )وهي الم جارة( فإهنا تكون مبنية عىل الفتح إذا دخلت 

  :تقول ،مبنية عىل الكرس إذا دخلت عىل املستغاث لهوتكون  ،عىل املُستغاث به

 ."عيف يا َلْلمسلمني لِْلّي  "  "يا َلثارات احلسني  "

مثل الم األمر ؛ فإهنا تكون مبنية  ،بعيها ُيتلف حاهلا بحسب ما يسبقهاو 

 وُلواَيقُ لْ تَُّقوا اهللَ وَ ْليَ فَ  " :قال تعاىل ،عىل السكون إذا سبقتها الواو أو الفاء أو ُثمّ 

امِء ُثمَّ لْ فَ  " :لا( وق8)النساء"َقْوالً َسِديدًا  َينُْظْر لْ فَ ْقَطْع َْليَيْمُدْد بَِسَبٍب إىَِل السَّ

 وتكون مبنية عىل الكرس يف غري ذلك. ،(15)احلج "َهْل ُيْذِهَبنَّ َكْيُدُه ما َيِغيُظ 

فيقرأ  ،اخلطباء ال يعتنون به مع أمهيته بعض نتبه سددك اهلل لذلك ؛ فإنفا

فيفتحون التاء يف  " بُتهللهم اغفر يل كل ذنب أذن " :بعيهم يف دعاء كميل

والصحيح  ،تعاىل عن ذلك ،فتعود عىل اهلل تعاىل فيكون هو املذنب )أذنبته(

فييمون التاء  " َتهكم قبيح سرت " :ويقرأون ،ضم التاء حتى تعود عىل املتكلم

ن اهلل واحلال أ ،يف )سرتته( فتعود عىل الداعي فيكون هو الذي يسرت الذنوب
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فيجب فتح التاء حتى تعود عىل املخاطب وهو اهلل  ،هاتعاىل هو الذي يسرت

 تعاىل.   

 رينمت

 –أجل  –أّيان  –رّب  –متى )  :واذكر حركة بنائها ،مّيز احلروف فيام يأيت

 .(0)َثّم ( –ُثّم  –حتى  –إذن  –مع  –غري  –سوف  –التاء يف تاهلل  –لوال 
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 رابـــاإلع

عىل آخر الكلمة  ظهور أثر  الرفع أو النصب أو اجلر أو اجلزمهو  :اإلعراب

واألصل هلذا األثر هو اليمة  ،؛ ليدل عىل كوهنا مرفوعة أو منصوبة أو جمرورة 

فمثل كلمة  ،والسكون للجزم ،والكرسة للجر  ،والفتحة للنصب ،للرفع

لداللة اليمة يف  مرفوعةٌ  "استشهد احلسنُي ليبقى الدين  " :)احلسني( يف قولنا

منصوبة لداللة الفتحة يف  "العلامَء  أكرمْ  " :و) العلامء( يف قولنا ،آخره عىل ذلك

جمرورة لداللة  "العلم يف الصدوِر  " :و) الصدور( يف قولنا ،آخره عىل ذلك

جمزومة لداللة  "ال ترتْك فرص اخلري  " :و)ترتك( يف قولنا ،عىل ذلك الكرسة

 السكون عىل ذلك.

وقد ال تظهر هذه احلركة رغم كون الكلمة معربة ؛ وذلك ملانع يمنع من 

حينئذ بقرائن  -من الرفع أو النصب أو اجلر  -وُيعرف اإلعراب  ،ظهورها

 .وُتّقدر احلركات عىل اآلخر تقديراً  ،الكالم

  :املوانع ثالثةو
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مل يظهر االعراب كله  افإذا كانت الكلمة منتهية هب؛  (1) األلف املقصورة-1

)موسى( فال تظهر  مثل ،ك احلركات عىل األلف املقصورةإال اجلزم ؛ لتعذر تل

 :نحو ،عليه اليمة

 ،وال الكرسة "ليهود آَذوا موسى ا " :نحو ،وال الفتحة "قال موسى  " 

 " :نحو ،) يسعى( فال تظهر اليمة  عليه مثلو ،"من بعد موسى  " :نحو

 .  "ولن يسعى يف رضه  " :نحو ،ال الفتحة و "املؤمن يسعى يف حاجة أخيه 

ومل يسَع يف يشء من  " :نحو ،نعم يظهر عليه اجلزم ؛ وذلك بحذف األلف

 ."الرش 

ران عليها لثقلهام ؛ فإن اليمة والكرسة ال تظه (2) الياء املكسورما قبلها -2

 "هادُي  " :وال تقل "حممد)ص( هادي األمم  " :عليها ؛ نحو )هاِدي ( تقول

 "وال تقل  "ال تزهَدنَّ هبادْيك  " :وتقول ،ألن اليمة ثقيلة عىل هذه الياء

 ألن الكرسة ثقيلة عليها. "هباديِك 

الذي ؛ فإهنا متنع من ظهور اليمة والفتحة عىل آخر االسم ياء املتكلم -3

 "هذا كتايِب  " :تقول ،تتصل به ؛ ألهنا تقتيض أن يكون ما قبلها مكسورًا دائامً 

 ."كتايَب  " :وال تقل "وقرأُت كتايِب  " ،"كتايُب  " :وال تقل
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لوجوب توسط نون  ،أما إذا اتصلت بالفعل فال متنع من ظهور احلركات

فقد  " (0)ومل حُيزينِّ  ،َننِيولن حُيزِ  ،ُيفرُحني نجاحك " :تقول ،الوقاية بينها وبينه

بربكة نون  ،ظهرت اليمة يف األول والفتحة يف الثاين والسكون يف الثالث

 الوقاية املكسورة.

أشهد أنك اإلمام  " :فيقول ،يقرأ بعض اخلطباء يف زيارة وارث :مالحظة

مع أن فُيظهر اليمة عىل )اهلادي(  "املهديه اهلادُي الربه التقيه الريضه الزكيه 

 كام تقدم ؛ ألن الياء مكسور ما قبلها. ،الوجب عدم اظهارها

فلامذا ظهرت اليمة عىل )التقّي( و)الريّض( و )الزكي(  :وقد تسأل فتقول

 و )املهدّي( مع أن هذه الكلامت منتهية بياء مكسور ما قبلها؟

ا قبلها بل لكن الياء غري مكسور م ،صحيح أهنا خمتومة بالياء :واجلواب

األوىل ساكنة والثانية متحركة مشددة فهي عبارة عن ياءين  اساكن ؛ ألهن

 بحركة اإلعراب.
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 متارين

وإذكر السبب يف  ،مّيز ما ال يظهر عليه اإلعراب من املعربات التالية  -1

 :عدم ظهور اإلعراب عليها

 –يعلو  –يرىض  –أعمى   -ُمستخفي  -َمروّي   - َهْديٌ  –عصا  –) سامء 

 .(0)يستعيل (  -أيب( أب )يف  –جندّي 

أبدل كل من ) مرتىض و سامي (بـ)عيل( يف كل مجلة من اجلمل التالية  -2

 .(2)اقتديُت بعيٍل ( –أكرمُت عليًا  –جاء عيلٌّ ) :واضبط آخرمها

اجلمل كل مجلة من ( بـ)يندب( يف أبدل كل من ) ينعى و يبكي ويرجو -3

 .(3)(أباه مل يندْب  –أباه  لن يندَب  –أباه  هو يندُب ) :نّ خرهأواالتالية واضبط 

 

                                                        





 

 

 ما يعرب بالنيابة

ينوب عن تلك احلركات األصلية عالمات ُأخرى تنوب عنها يف بعض 

فتنوب الواو عن اليمة يف األسامء اخلمسة ومجع املذكر السامل يف حالة  ،املوارد

يف حالة النصب ويف املثنى  مسةاأللف عن الفتحة يف األسامء اخلوتنوب  ،الرفع

و مجع املذكر واملثنى  مسةالياء عن الكرسة يف األسامء اخل وتنوب ،يف حالة الرفع

 يف حالة اجلر.كلها 

وذلك يف األفعال  ،حذفها عن الفتحة والسكونوتنوب النون عن اليمة و

 اخلمسة.

وينوب حذف حرف العلة عن السكون يف الفعل املعتل اآلخر يف حالة 

 .اجلزم فقط

 وتنوب الكرسة عن الفتحة يف مجع املؤنث السامل يف حالة النصب فقط.

 وتنوب الفتحة عن الكرسة يف املمنوع من الرصف يف حالة اجلر فقط.

 :لوإليك التفصي
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 األمساء اخلمسة :أوال
 ،( املتكلمءفو( برشط إضافتها لغري )يا –ذو  –حم  –أخ  –) أب  :وهي

وجُتّر بالياء  ،وُتنصب باأللف نيابة عن الفتحة ،فرُتفع بالواو نيابة عن اليمة

فـ)أبو( فاعل مرفوع  "قال أبوك وقال أبو عبد اهلل  " :تقول ،نيابة عن الكرسة 

فـ)أبا( مفعول به  " أبا عبد اهللوسمعُت سمعُت أباك "وتقول:  ،بالواو

فـ)أيب( اسم  "بد اهلل ُروي عن أبيك وعن أيب ع "وتقول:  ،منصوب باأللف

" ذو علم قال و ،فوكقال و ،محوكوقال  ،قال أخوك " :وتقول ،جمرور بالياء

 ،فاكورأيُت  ،محاكرأيُت و ،أخاك ورأيُت  "وتقول:  ،بالرفع عىل الفاعليه

حميك ببأخيك و وُأعجبُت "وتقول:  ،بالنصب عىل املفعولية"ذا علم رأيُت و

 .باجلر بحرف اجلر "ذي مال بفيك وبو

  



 ما يُعرب بالنيابة                           ~ 007~  المبني والمعرب 

  

 متارين 

 :دّل عىل االسامء اخلمسة املعربة باحلركات فيام يأيت -1

َّا َتَرَك إِْن كاَن َلُه َوَلٌد  " :قال تعاىل*  ُدُس مِم  (0)"َوألََبَوْيِه لُِكلِّ واِحٍد ِمنُْهاَم السه

 (.11)النساء

َوملََّا َدَخُلوا ِمْن َحْيُث َأَمَرُهْم َأُبوُهْم ما كاَن ُيْغنِي َعنُْهْم ِمَن اهلِل ِمْن  " :* وقال

ْمناُه َولكِنَّ َأْكَثَر  ءٍ يَشْ  ُه َلُذو ِعْلٍم ملِا َعلَّ إاِلَّ حاَجًة يِف َنْفِس َيْعُقوَب َقياها َوإِنَّ

 .(2)(63النَّاِس ال َيْعَلُموَن )يوسف

 .(68)يوسف " َوملََّا َدَخُلوا َعىل ُيوُسَف آوى إَِلْيِه َأخاُه  " :وقال

 .(23)ص (3)"َنْعَجًة َويِلَ َنْعَجٌة واِحَدةٌ  إِنَّ هذا َأِخي َلُه تِْسٌع َوتِْسُعونَ  "وقال:

  :وقال الشاعر

 (4)أبونا أٌب لو كان للناس كلَّهم         أبًا واحدًا أغناهُم باملناقِب       

 أدخل )حم( يف ثالث مجل بحيث يكون يف واحدة معربًا باحلركات   - 2

  

                                                        



 ما يُعرب بالنيابة                           ~ 008~  المبني والمعرب 

  

 .(0)ويف الثالثة باحلروف ،ويف الثانية باحلركات املقدرة  ،الظاهرة

  

                                                        



 ما يُعرب بالنيابة                           ~ 009~  المبني والمعرب 

  

 
 املثىن :ثانيا

وهو االسم الذي يدل عىل اثنني أو اثنتني بزيادة ألف ونون أو ياء ونون يف 

و)طالبتاِن وطالبتنَيِ ( فإنه  ،)طالبان وطالَبنِي ( فإنه مثنى )طالب( :نحو ،آخره

 مثنى )طالبة(.

فتيان  :)فتى( تقول يف ،قلبت ياًء يف املتنى فإن كان آخر االسم ألفًا مقصورة

 .مصطَفياِن ومصطَفَينْيِ  :ويف )مصطفى( ،وفتَينْيِ 

نحو )عصا( و)قفا(  ،ُأرجعْت إىل أصلها نعم إذا كانت تالثة أصلها واو

 وعصَويِن وقفَويِن. ،عصوان وقفوان :تقول

تقول يف  ،فإن كانت زائدة للتأنيث قلبت واواً  وإن كان ألفًا ممدودة

وإن مل تكن  ،ينِ ومحراَويِن وعمياوَ  ،ان وعمياوانمحراو :)محراء(و)عمياء(

اء( (0)تقول يف )سامء( ،للتأنيث بقيت عىل حاهلا  ،سامءان وَقّراءان :و)َقرَّ

  اَئنِي.  وسامَئنِي وقرّ 

                                                        



 ما يُعرب بالنيابة                           ~ 021~  المبني والمعرب 

  

وينصب وجير بالياء نيابة عن الفتحة  ،باأللف نيابة عن اليمة املثنى ويرفع 

 ،نيِ وطالبتَ  (0)نيِ ورأيت طالبَ  ،وهاتان طالبتانِ  ،هذان طالبانِ  " :تقول ،والكرسة

 ."نيِ وطالبتَ  (2)نيِ ومررت بطالبَ 

كام  ،ونونه جيب كرسها ،وينبغي التأكيد عىل أن ياء املثنى جيب فتح ما قبلها

 الحظَت يف األمثلة. 

 ،واثنتانِ  جاء اثنانِ  " :تقول ،فيعربان إعرابه تان(ويلحق باملثنى )اثنان( و)اثن

 ." واثنتنيِ  ومررت باثننيِ  ،واثنتنيِ  ورأيت اثننيِ 

جاء كالمها  " :نحو ،اذا ُاضيفتا اىل اليمري )كال( و)كلتا(وكذا تلحق به 

 ."ومررت بكليهام وكلتيهام  ،ورأيت كليهام وكلتيهام ،وكلتيهام

  

                                                        



 ما يُعرب بالنيابة                           ~ 020~  المبني والمعرب 

  

 

 متارين

 –فاطمة ) :ما حيصل من تغيري عىل املفردواذكر  ،َثِن األسامء التالية -1

 .(0)(أربعاء –مستشفى  –أب  –قفا  –دعاء   –خنساء 

 ،(نفُسه  األمريُ  أنت) :وغرّي ما يلزم ،الية املثنىخاطب بالعبارات الت -2

 .(2)()أنت األمري بنفِسه ،)كنت األمرَي نفَسه(

 

 

 

  

                                                        



 ما يُعرب بالنيابة                           ~ 022~  المبني والمعرب 

  

 : مجع املذكر الساملثالثاا 
 ،آخرهوهو االسم الذي دل عىل اجلمع بزيادة واو ونون أو ياء ونون يف 

 )صاحلون( و)صاحلني( فإهنام مجع )صالح(.  :نحو

وإن كان آخره ألفًا  ،كان آخره ألفًا ممدودة ُفعل به ما ُفعل باملثنى ذاوإ

تقول يف نحو  ،ُحذفتا يف هذا اجلمع ؛ اللتقاء الساكنني ةورة أو ياء ساكنمقص

 هاُدوَن وهاِدين. :ويف نحو ) هادي( ،(0)مصطَفوَن ومصطَفنيِ  :)مصطفى(

 :وال جيمع هذا اجلمع إال

( وغري مركب طلحة)كر عاقل ليس فيه تاء التأنيث كـما كان علاًم ملذ  -1

 )عبد اهلل ومدي كرب(.  كـ

َأْفَعل( الذي مؤنثه )فعالء( ما كان صفة ملذكر عاقل ليس عىل وزن ) -2

عطشان )كـ)َفْعالن( الذي مؤنثه )َفْعىل(  أوعىل وزن ،أمحق و أكحل(و)أمحر كـ

و كان خمتومًا )قتيل وِمعطار( أكـ ،يستوي فيه املذكر واملؤنث أو مما ،وجوعان(

فال  ،ا ال جتمع مجع مذكر ساملهذه كلهإن ف ،بتاء املبالغة كـ)عالمة وراوية(

وال أمحرون أو أمحقون أو  ،وال عبدو اهلل وال معديو كرب ،طلحون :يقال

وال عالمون  ،وال جرحيون أو معطارون ،وال عطشانون أو جوعانون ،ونأعمي

 أو راويون. 

                                                        



 ما يُعرب بالنيابة                           ~ 023~  المبني والمعرب 

  

اىل أن ما قبل األلف املحذوفة جيب فتحه لتبقى الفتحة دالة  وينبغي اإللتفات

ما قبل الياء إىل أن و ،كام مثلنا بـ)مصطَفوَن ومصطَفنِي( ،عىل هذه األلف 

كام الحظت يف )هاُدوَن  ،وكرسه مع الياء ،ذوفة جيب ضمه مع الواوحامل

 وهاِدين(.

اىل أن نون اجلمع مفتوحة دائاًم بخالف نون املثنى فإهنا  كام ينبغي اإللتفات

 كام تقدم. ،مكسورة

 ،ومع األسف فإن بعض اخلطباء ال يميزون بني املثنى ومجع املذكر السامل

نا َواْجَعْلنا   " :فيقرأون مثاًل قوله تعاىل بكرس  " (123)البقرة"َلَك  ُمْسلَِمنْيِ َربَّ

ى ؛ ألن املقصود مثن واحلال أنه ،فيكون مجع مذكر سامل ،ونامليم وفتح الن

اُم يِف  " :وله تعاىلقويقرأون  ،سامعيل عليهام السالمابراهيم وا َفكاَن عاِقَبَتُهام َأهنَّ

فيكون مجع مذكر  ،لنونبكرس الدال وفتح ا( 17)احلرش"فِيها  خالَِدْينِ النَّاِر 

 .واإلنسان التابع له الشيطانثنى ؛ ألن املقصود هو م واحلالسامل 

ويلتبس عليهم األمر كثريًا يف مثل )مصطفني( )ومتوفني( فيقرون قوله  

ُْم ِعنَْدنا ملََِن  " :تعاىل مع أهنا  ،بكرس الفاء (47األَْخياِر)ص املُْْصَطَفنْيَ َوإهِنَّ

فيكرسون  "كان فالن من املتوفنِي  " :يقولون مثالو ،كام تقدم ،واجبة الفتح

 الفاء مع أن الواجب فتحها.



 ما يُعرب بالنيابة                           ~ 024~  المبني والمعرب 

  

ظنًا منه أن  "كانا متوَفني  " :وإذا أراد بعيهم أن يعرب عن املتنى يقول مثال

َيني( ألن األلف ال حتذف يف وإنام املثنى )متوفَ  ،)متوفني( مثنى واحلال أنه مجع

 كام تقدم.  ،التثنية بل تقلب ياء

وينصب وجير بالياء نيابة  ،بالواو نيابة عن اليمة مجع املذكر السامل رفعيُ و

ومن  ،(0)وكانوا صاحلني ،هم صاحلون " :تقول ،عن الفتحة والكرسة

 ." (2)الصاحلني

 :أمور –فيعرب إعرابه  - ويلحق بجمع املذكر السامل

ن أويل مِ  هم " ،" كانوا أويل فيلِ ٍ" ، " هم أولو فيلِ  " :تقول)أولو( -1

 ."الفيل 

فهو خلَق  ،ع العاملَون هلليخ " :تقول ،)عامَل( بفتح الالممجع  )عاملَون(-2

 ."وهو ربه العاملَني  ،العاملَني

يهون(-3 ( اسم ألعىل اجلنة )ِعلِّ ّ  َكالَّ إِنَّ كِتاَب   " :قال تعاىل ،مجع )ِعيلِّ

يِّنَي * يهوَن  األَْبراِر َلِفي ِعلِّ  (.18)املطففني "َوما َأْدراَك ما ِعلِّ

فهو الذي  ،خيعْت األرضون هلل " :تقول ،مجع )أرض( )َأَرضون(-4

 ."وهو رب األرضني ،خلق األرضني

                                                        



 ما يُعرب بالنيابة                           ~ 025~  المبني والمعرب 

  

إىل  ناورجع ،اأهلين ناوأكرم ،اأهلون جاء " :تقول ،مجع )أهل( لون()أه-5

 ." اأهلين

واشتقُت إىل  ،ببت البننيأح ،البنون زينة " :تقول ،مجع )ابن( )بنون(-6

 . "البنني 

 ،وقيينا سننيَ  ،أهلكْتنا السنون " :مجع )سنة( تقول )سنون( -7

 زون( وأشباههام.يون( و)عِ ومثله )عِ  "ومررنا بسنني 

 " :تقول (أربعون إىل تسعنيو )عرشون وثالثون :وهي ،ألفاظ العقود -3

 ."أربعني   يف (0)وكانوا ثالثني ،هم عرشون

  

                                                        



 ما يُعرب بالنيابة                           ~ 026~  المبني والمعرب 

  

 متارين

واذكر ما يطرأ من  ،فيام يأيتمجع مذكر سامل االسامء التي جُتمع امجع  -1

 :تغيري عىل املفرد

 –حائض  –صاهل )صفة الفرس(  –رجل  –ساعي  –عامَل  – ُمتوىفَّ )

أبو  –محزة  –مهذار  –أعمى  – عاّلمة -أرض  –سنة  –صفاء )اسم رجل( 

   .(0)عسكر)اسم بعري( –عيل 

 :حمافظًا عىل اإلعرابمجع مذكر سامل ة العبارات التاليامجع املفرد يف  -2

   (2)(أعرضت عن الظاملِ اخلارِس  –خارسًا   ظاملَ العلمُت   - الظاملُ خارٌس )

  

                                                        



 ما يُعرب بالنيابة                           ~ 027~  المبني والمعرب 

  

  األفعال اخلمسة :ثالثا
 ،سند اىل ألف االثنني أو واو اجلامعة أو ياء املخاطبةاُ وهي كل فعل ميارع 

 . "تؤمنني  –تؤمنون  –يؤمنون  –تؤمنان  –يؤمنان  " :نحو

نيابة عن  ،وتنصب وجُتزم بحذفهام ،وُترفع بثبوت النون نيابة عن اليمة

 ،عليكم أن تكفروا بالطاغوت ،أنتم تؤمنون باهلل " :تقول ،الفتحة والسكون

و)تؤمنوا( منصوب  ،فـ)تؤمنون( مرفوع بثبوت النون "بعوا الشيطان فال تتّ 

 .و)تتبعوا( جمزوم بحذف النون ،بحذف النون

؛ لوجود الفاصل بني  (0)بقيت عىل اإلعرابوإذا ُأكدت بنون التوكيد 

 :الفعل والنون وهو اليمري )ألف االثنبن أو واو اجلامعة أو ياء املخاطبة( تقول

ال  " ،"ال ختَشُونَّ إال اهلل أهيا املؤمنون  " ،"ال تتبعانِّ الشيطان أهيا الزوجان  "

رفوع واألخريان األول م: ه األفعال الثالثة معربة. فهذ" يف الرش يا هند تسَعنِيَّ 

  .جمزومان

 :نحو ،ل يبقى مقّدراً ألن الفاص؛ بل حتى لو ُحذف اليمري يبقى اإلعراب 

ياه ُعنَّ إال أال تْد و ،ونهلل أهيا املؤمناُصنَّ ال تعْ  " ،"أهيا العلامء  ّن احلقمُ ال تكت "

( فحذفْت نون الرفع ؛ لتوايل نَّ نَ وتدعُ  – نَّ تعصونَ  – نَّ نَ و)تكتمُ  :أصله "

                                                        



 ما يُعرب بالنيابة                           ~ 028~  المبني والمعرب 

  

الواو والنون أعني )واو( اجلامعة اللتقاء الساكنني وحذف اليمري  ،األمثال

 وأبقيْت اليمة دالة عليها. ،األوىل

وال جتنِنَّ عىل نفسِك وال تسِهنَّ عن  ،ِك يا زوجةال تكُتِمنَّ محلَ  ": وتقول

ذفْت نون الرفع ؛ لتوايل ( فُح نَّ ينَ تسهِ  - نَّ ينَ جتنِ  – نَّ ينَ تكتمِ أصلها ) "واجبِك 

وُأبقيْت الكرسة دالة  ،ُحذفت ياء املخاطبة ؛ اللتقاء الساكننيثم  ،األمثال

 عليها.

  (؟نَّ وتسَعنِيَّ فام بال الواو والياء مل حُتذفا يف ) ختَشوُ  :فإن قلت

ُحّركتا ومل حُتذفا )الواو ُحركت باليمة ملناسبتها هلا والياء حركت  :قلت

بالكرسة ملناسبتها هلا( ألن حذفهام يؤثر عىل الفتحة الدالة عىل األلف فيغريها 

كتا رِّ فُح  ،وذلك ال جيوز ،فتييع الداللة عىل األلف ،اىل ضمة أو كرسة

 للتخلص من التقاء الساكنني. 

 ،وهذا خطأ "ال تدِعنَي إال اهلل يا نساء  " :يقول بعض اخلطباء مثال

ني( فهو أما )تدعِ  ،وقد تقدمت اإلشارة إىل ذلك "َن ال تدُعوْ  " :والصحيح

لكن جيب حذف نونه يف املثال ؛ ألنه  ،فعل من األفعال اخلمسة للمفردة املونثة

 جمزوم.



 ما يُعرب بالنيابة                           ~ 029~  المبني والمعرب 

  

 متارين

عىل واذكر ما يطرأ من تغيري  ،ُضغ األمثلة اخلمسة من األفعال التالية -1

 : أواخرها

 .(0)يسمو ( –هيوى  –يبني   -يِعد   -) يقوم 

عىل  واذكر ما يطرأ من تغيري ،يدأّكد األفعال التالية بنون التوك -2

 –ترَضيان  –تبنون  – تقُعدين –كرمون ت –قاتالن ت –اهد )جت :أواخرها

 .(2)(ُتصِغني –ترَضني  –ترَضون 

                                                        



 ما يُعرب بالنيابة                           ~ 031~  المبني والمعرب 

  

خاطب املؤنثة الواحدة ومجاعة اإلناث بالعبارة التالية حمافظًا عىل  -3

يامؤمن وال  نَيّ نفسَك ال ُتزكِ ) :ودون توكيد مع اجلمع مع املفردةالتوكيد 

 .(0)(َوّن عن هتذيبهاتلهُ 

املفرد املذكر واملؤنث ومجع الذكور باجلملة التالية مؤكدًا بنون  خاطْب  -4

 .(3)(إىل اهلل الظاملَ  (2)شكويلَ  ) :التوكيد

  

                                                        



 ما يُعرب بالنيابة                           ~ 030~  المبني والمعرب 

  

 الفعل املضارع املعتل اآلخر :رابعا
وجيزم  (هيدي ،يدعو ،ُيشى) :نحو ،وهو ما انتهى بألف أو واو أو ياء

ومل يدُع  ،مل ُيَش املؤمن إال اهلل " :تقول ،بحذف حرف العلة نيابة عن السكون

 ."ومل هيِد من أضل اهلل  ،إال إياه

  



 ما يُعرب بالنيابة                           ~ 032~  المبني والمعرب 

  

 

 رينمت

        :ثم أعرب الفعل ،وغرّي ما يلزم ،التالية فعل يف العبارةعىل كل )مل(  دخلأ

  .(0)وما تتمناه لنفسك ترجوه لغريك( ،لغريك هيترضاه لنفسك ترتيا ) م

 

 

  

                                                        



 ما يُعرب بالنيابة                           ~ 033~  المبني والمعرب 

  

  : مجع املؤنث الساملخامسا
 –مسلامت  –بنات  :نحو ،وهو ما دل عىل اجلمع بزيادة ألف وتاء يف آخره

خلق اهلل  " :تقول ،عن الفتحة ةنياب ة... إلخ. وهو ينصب بالكرس.حامالت

فع أما يف حالة الرفع واجلر فرُي  ،" إن احلسناِت يذهْبَن السيئاِت  ،السامواِت 

 باليمة وينصب بالكرسة عىل األصل.

 ،فيعرب إعرابه ،)أوالت( بمعنى صاحبات ويلحق بجمع املؤنث السامل

 أذرعات(. –بركات  –)عرفات  :نحو ،تهىل صيغوكذا كل علم جاء ع

 –بنت  –وإذا كان يف آخر املفرد تاء زائدة ُحذفت يف هذا اجلمع كـ)فاطمة 

 قات.ثِ  –بنات  –فاطامت  :قة( فتقولثِ 

وإذا كان آخره ألف التأنيث املقصورة أو املمدودة ُفعل به ما ُفعل به يف 

يات وليلَ وات َص يات وعَ نَ مُ  :بىل(وُح  وليىل و عصا منىفتقول يف نحو)  ،املثنى

 ،أو فداوات  فداءات :زهراء( –ء سام – فِداء) :وتقول يف نحو ،ياتبلَ وُح 

   زهراوات الغري ؛ ألهنا للتأنيث.  :وتقول ،وسامءات أو ساموات

 :وجيمع هذا اجلمع

  هنْدات  ودلدالت. :تقول ،( (0)و ُدْلُدلكل علم النثى كـ)هند  -1 

                                                        



 ما يُعرب بالنيابة                           ~ 034~  المبني والمعرب 

  

وممطرة ومسلمة فاطمة وشجرة  كـ) (0)ختم بعالمة التأنيث وكل ما -2 

وصحراء ُنَفساء ووكربى وخنساء  (2)سلمى وُسالمىووثقة وعاّلمة 

 ممطراتُسحب  –مسلامت  –شجرات  –فاطامت  :، تقول(3)وأربعاء...إلخ(

 –يات ربَ كُ  -خنساوات  – ُسالَميات -يات مَ لْ َس  –ثقات  –عاّلمات  –

  أربعاوات. –صحراوات  -ُنَفساوات 

محري  :تقول ،(وصافن وناطح  كـ)ناهق املذكر غري العاقلوصفات  -3

 .ناطحاتكباش  – صافناتجياد  – ناهقات

 امت.هْي ُدرَ  –سات يْ ُفلَ  :تقول ،ومصّغر ما اليعقل كـ) ُفَليس  وُدَرهيم( -4 

  – رجال -بيوت  –طبل صا –ام كـ)محّ  سمع له مجع تكسري ال يُ ا كل مو -5

ِرجاالت  –بيوتات  –اصطبالت  –محامات  :تقول ذو القعدة( –ابن آوى 

 .دةعقذوات ال –بنات آوى  –

  

                                                        



 ما يُعرب بالنيابة                           ~ 035~  المبني والمعرب 

  

 متارين

ثم امجعه واذكر ما يطرأ  ،دّل عىل ما يصح مجعه مجع مؤنث سامل فيام يأيت -1

 –حاملة  –حامل  –مرضعة  –مرِضع  –حائض  –زينب  –مرأة ا"  :من تغيري

عذراء )اسم  –ب ُكتيِّ  –ُأّمة  –َأَمة  –عاشوراء  –ِعدة   - ابن ِعرس –ناطح 

 .(0)" حلوى –عذراء )صفة هلا(  –امرأة( 

يفهم  ،زيل السيئةَ احلسنُة تُ ):وغري ما يلزم ،عبارة التاليةمجع املفرد يف الا -2

   .(2)من آيٍة قرآنيٍة (

  
  

                                                        



 ما يُعرب بالنيابة                           ~ 036~  المبني والمعرب 

  

 املمنوع من الصرف :سادسا
وجُيّر بالفتحة  ،نحو )أمحد( و )مساجد( ،وهو االسم املعرب الذي ال ينّون

مررت  " :تقول ،نيابة عن الكرسة برشط أن ال يكون مقرونًا بأل أو ميافاً 

ر بالكرسة مقرونًا بأل أو ميافًا فإنه جُي كان أما إذا  "وصليت يف مساجَد  ،بأمحَد 

 ."صليت يف املساجِد ومررُت بأمحِدكم  " :تقول ،عىل األصل

  :لتاليةيف املوارد ا وإنام ُيمنع االسم من الرصف

واملالئكة كأكثر أسامء األنبياء  ،أي غري عريبكان علاًم أعجميًا إذا  -1

 .اطق غري العربية واألشهر الروميةواألشخاص غري العرب واملن

مثل )أمَحد( فإنه عىل وزن ميارع )محِد(  ،إذا كان علاًم عىل وزن الفعل -2

فالن  أكرمَ  " :تقول ،املايضرم( فإنه عىل وزن و)أكْ  ،"اهلل  أنا أمَحُد  " :تقول

 )يزيد( فإنه  عىل وزن ميارع )زاد(.و  ،"الييف 

وأكثر القبائل( أو خمتومًا بتاء  –رباب  –إذا كان علاًم ملؤنث نحو )زينب  -3

محزة ( أو خمتومًا بألف التأنيث  –) معاوية  :نحو ،التأنيث وإن مل يكن مؤنثاً 

ضيزى  –ترتى  –جرحى  –)قتىل  :نحو ،املقصورة أو املمدودة وإن مل يكن علامً 

 ... إلخ..عاشوراء -عراء ُش  –محراء  –صحراء  –

 –مروان  –عثامن ) :نحو ،تومًا بألف ونون زائدةإذا كان علاًم خم -4

 (.عمران



 ما يُعرب بالنيابة                           ~ 037~  المبني والمعرب 

  

 –نحو ) بعلبّك  ،إذا كان علاًم مركبًا تركيبًا مزجيًا غري خمتوم بـ)ويه( -5

 ،َكِرب ( أما إذا كان خمتومًا بـ)ويه( فإنه ُيبنى عىل الكرس يْ دِ عْ مَ  –حرَضموت 

 كام تقدم. 

  –أعمى  –أعرج  –)أمحر  :مثل (0)إذا كان صفة عىل وزن )َأْفَعل( -6

 –أرىض  –أحكم  –أعلم  –) أفيل  :نحو ،( وكل اسم تفييلأشيب

 ... إلخ(.        .أدهى

 –مآلن  –عطشان  –غيبان  " :مثل (2)إذا كان صفة عىل وزن )َفْعالن( -7

 ..إلخ(..حريان

مثل ما كان من األعالم عىل وزن  ،إذا كان معدوالً عن كلمة أخرى -3

 )ُعَمر ـ ُزَحل ـ ُمرَض ـ ُزَفر ـ ُقَزح ـ ُهَذل ـ ُقَثم (. :)ُفَعل( نحو

 ،)ُأحاد وَمْوَحد :)ُفعال أو َمْفَعل( نحو :ومثل ما كان من األعداد عىل وزن 

 إىل ُعشار وَمْعرَش(. ،وُثالث وَمْثَلث ،َمْثنىوُثناء و

جاءت  " :و)ُأَخر( كقولك "جاءت النساء مجُع  " :)مُجَع( كقولك :ومثل

 ."نساء ُأخُر 

                                                        



 ما يُعرب بالنيابة                           ~ 038~  المبني والمعرب 

  

)َسَحر( و)َصَفر( و)رَجب( إذا أريد به سحر معنّي وصفر معني  :ومثل

صمنا  "و "انتهى صفُر بخري "و  "سافرت اليوم سحرَ  ":تقول ،ورجب معني

يطلع  " :نحو ،أما إذا مل تكن معينة فال مُتنع من الرصف "رجَب هذا العام 

كان  "و "كان املرشكون  حُيّلون صفرًا عامًا وحيرمونه عاما  "و "سهيل سحرًا 

 ." النبي)ص( يصوم رجبًا وشعبانَ 

 -أي ال يمكن مجعة مرة أخرى -إذا كان عىل صيغة منتهى اجلموع  -8

سري بعد ألف تكسريه حرفان أو ثالثة أحرف وسطها واملراد هبا كل مجع تك

)قواعد ـ حدائق ـ مقاعد ـ خواّص ـ دواّب( ومن  :فمن أمثلة األول ،ساكن

 )مصابيح ـ أقاويل ـ أساطري ـ كرايّس(.  :أمثلة الثاين

  



 ما يُعرب بالنيابة                           ~ 039~  المبني والمعرب 

  

 

 متارين

)سلمى ـ  :واذكر سبب منعه  ،منوع من الرصف فيام يأيتاملاالسم مّيز  -1

 -صفني  قواعد ـ -ـ صحراء ـ أولياء دجلة  -ـ قتىل ـ خنساء بريوت  - ذكرى

ـ عكاظ    –ـ أقاويل  عصافري   - ـ دواّب  تبوك – حدائق ـ مقاعد ـ خواّص 

لم ـ َمْثنى عْ أَ  -ارسافيل   - أمحر  -عطشان  -متوز  – راٍث مَ   -مرض  أساطيل ـ

 ُهَبل ـ -َيْعرُص ـ  أيلول – يزيد ـ َتْغلِب -ثعبان   - لسان –صفوان  -

 .(0)معاوية ( –  أنورشوان ـ نيويورك

                                                        



 ما يُعرب بالنيابة                           ~ 041~  المبني والمعرب 

  

 :كيف تعرف املنوع من الرصف فيام يأيت بغض النظر عن العلل السابقة -2

َوَمْن كاَن يِف هِذِه َأْعمى َفُهَو يِف اآلِخَرِة َأْعمى َوَأَضله َسبِياًل  " :*  قال تعاىل

 (.72)اإلرساء (0)"

 (.172)البقرة(2)"َوما ُأْنِزَل َعىَل املََْلَكنْيِ بِبابَِل هاُروَت َوماُروَت  " :* وقال

 (.44)املؤمنون (3)"َوَجَعْلناُهْم َأحاِديَث َفُبْعدًا لَِقْوٍم ال ُيْؤِمنُوَن  " :* وقال 

 (4)" َمْسُحوراً َوإِْذ ُهْم َنْجوى إِْذ َيُقوُل الظَّاملُِوَن إِْن َتتَّبُِعوَن إاِلَّ َرُجاًل  " :وقال

 (.47)اإلرساء

َس ُبنْياَنُه َعىل َتْقوى ِمَن اهللِ  :* وقال  (.178)التوبة (5)"َأَفَمْن َأسَّ

 (.171)املائدة (6)"ال َتْسَئُلوا َعْن َأْشياَء إِْن ُتْبَد َلُكْم َتُسْؤُكْم  " :وقال

 وقال الشاعر: 

 (7)من الذهِب  حصباُء درٍّ عىل أرضٍ    قعها ارى وكربى من فقغكأنَّ ص

 :)ره(دعبل ويف تائية 

                                                        



 ما يُعرب بالنيابة                           ~ 040~  المبني والمعرب 

  

 (0)منازُل جربيُل األمنُي يزورها    من  اهللِ بالتسليِم  والزكواِت 

     لدى العرماِت  ه      وقرب ببامخرى حمله  بأرِض اجلوزجانِ  وقرب ٌ

فوا بالفيلِ     مشهدٍ  يف كلِ  مطاعيُم يف اإلعسارِ   والربكاِت  لقد رُشِّ

تستطيع أن جتّر )مساجد( بالكرسة عىل األصل بطرقتني  طبقهام عىل  -3

 .(2)"صليُت يف مساجَد  " :اجلملة التالية

  

                                                        





 

 

 

 الباب الثالث       

  ها وأجزائهاأقساماجلملة و

وأن اجلملة ما كان فيها مسند  ،تقدم أن الكالم يتألف من مجلة أو مجل

فقد أسندنا النجاح إىل  "أو نجح حممد  ،حممد ناجح " :نحو ،ومسند إليه

 ،فـ)حممد( مسند إليه ،)حممد( يف هذا الكالم وأخربنا بأنه ناجح أو نحج

 و)ناجح( أو )نجح( مسند. 

فهناك مسند اليه وهو اليمري )تاء الفاعل( وهناك مسند  "كتبُت  "ونحو 

 وهو الفعل )كتب(. 

واملسند فيها هو الفعل )أكتب( واملسند إليه هو اليمري  "َأكتُب  " :ونحو

 أنا(.  :املسترت )أي

إليه هو سند واملسند فيها هو الفعل )أكذب( وامل "ال أكذُب  ": ونحو

 : أنا( وقد ُنفي حتقق هذا اإلسناد يف الواقع. اليمري املسترت )أي

فاملسند اليه هو اليمري )واو اجلامعة( واملسند وهو  "اعملوا خريًا  ": ونحو

 الفعل )اعمل(  وقد ُطلب أن حُيّقق هذا االسناد يف الواقع. 



                        ~ 044~  الجملة وأقسامها 

  

اليمري)نون  ومسندها الفعل )تذنب( واملسند إليه "ال ُتذنْبَن  " :ونحو 

 النسوة( وقد ُطلب االمتاع عن حتقيق هذا االسناد يف الواقع.

فاملسند هو الفعل )نجح( واملسند إليه هو اليمري  "هل نجحَت؟  ": ونحو

 )تاء الفاعل( والغرض السؤال عن حتقق هذا االسناد أو عدم حتققه يف الواقع.

هو )ناجح( واملسند واملسند  "ولعل زيدًا ناجح  ،ليت زيدًا ناجح ": ونحو

 اليه هو)زيد( وقد مُتِنَي أو ُترجَي حتقق هذا االسناد خارجًا.  

بل قد يكون غري متحقق  ،فليس رشطًا أن يكون االسناد متحققًا يف الواقع 

أو  ،أو السؤال عن حتققه ،عن حتقيقهأو املطلوب االمتناع  ،واملطلوب حتقيقه

يه  اإلسناد الكالمي وهو متحقق دائاًم. وإنام العربة ب ،متني حتققه أو ترجِّ

الظلم  " :نحو ،ولذلك قد يكون املسند نفسه مجلة فيها مسند ومسند إليه

فإن )مرتعه وخيم( مجلة تتألف من مسند ومسند إلية وقد  "مرتعه وخيم 

فإن  "الظامل يندم  ": وكذلك نحو ،االسناد اىل )الظلم(اسندْت مع ما فيها من 

)يندم( مجلة تتألف من مسند وهو الفعل )يندم( ومسند إليه وهو اليمري 

 املسترت )هو(. 

هي ما تألف من مبتدأ  :واجلملة االسمية ،ىل اسمية وفعليةإوتقسم اجلملة 

هل  " ،"ه شقى صاحبُ الطمع يَ  " ،"املال يفنى  "و  "املال فتنة  " :نحو ،وخرب

ومنها مجلة االفعال  "إّن  اهلل يدافع عن الذين أمنوا  " ،"ّب الدين إال احل



                        ~ 045~  الجملة وأقسامها 

  

ألن  "أصبح اخلري شحيحًا  " ،"كان املال وفريًا  " :نحو ،الناقصة عىل ما نختار

 األفعال الناقصة بمنزلة احلروف. 

 ،"أفلح املؤمنون  " :نحو ،والفعليه ما تألف من فعل وفاعل أو نائب فاعل

زيدًا  " ،"ظلم إال اجلاهلهل يَ " ،" ال يفلح الكاذبون " ،"ُقتَل اخلّراصون  "

 ."....أعلمُت زيداً  " ،"....ظّن زيد " ،"رضبُت 

ل منزلة الفعل  -ومنها مجلة االسم العامل   عىل ما نختار ؛ ألن االسم فيها ُنزِّ

هيهات  " ،"أمربوٌر األبوان  " ،"أقائٌم الرجالن  " :نحو ،سواء كانت تامة -

.. مقتول أبوه ."، "زيدًا  كأخو .... ضارٌب " :نحو ،و كانت ناقصةأ ،"اللقاء 

 ." ...كقتاَل عيلٍّ الكفارَ ." ،"

ك إكرامُ  " :نحو ،وقد تكون اجلملة من جهة اسمية ومن جهة أخرى فعلية

 ،مجلة اسمية " .. دينٌ .إكرامُ  "فهي من جهة املبتدأ واخلرب أعني  "يٌن الييَف دِ 

وفاعله ) الذي صار ميافًا إليه  )وهو املصدر إكرام( ومن جهة شبه الفعل

 نعم هي ناقصة. ،وهو الكاف( تكون مجلة فعلية

ومن  ،.. عيٌل( اسمية.فهي من جهة )القاتل "القاتُل َعمرًا عيلٌّ  ": ونحو

 جهة )اسم الفاعل وفاعله املسترت ومفعوله )عمرو(  فعلية ناقصة.

 "ظنُت الرساَب ماًء  " :نحو ،وقد ترتكب اجلملتان يف مجلة واحدة

وقد  ،فاملدخول أعني ) الرساب ماء( مجلة اسمية ؛ ألهنا مؤلفة من مبتدأ وخرب



                        ~ 046~  الجملة وأقسامها 

  

هنا مؤلفة من والداخل أعني )ظننُت( مجلة فعلية ؛ أل ،صارا مفعولني لـ)ظن(

 ."أعمت زيدًا اإليامَن كرامًة  ": ونحو ،فعل وفاعل

  



                        ~ 047~  الجملة وأقسامها 

  

 

 متارين

 :فيام يأيت معيِّنًا كل واحدة منهام الفعليةو استخرج اجلملة االسمية

مْحنُ  ": * قال تعاىل  َم اْلُقْرآنَ  * الرَّ َمُه اْلَبيانَ  *َخَلَق اإِلْنسانَ  *َعلَّ *  َعلَّ

ْمُس  َجُر َيْسُجدانِ  * َواْلَقَمُر بُِحْسبانٍ  الشَّ امَء َرَفَعها َوَوَضَع  * َوالنَّْجُم َوالشَّ َوالسَّ

وا املِْيزانَ  * ْطَغْوا يِف املِْيزانِ َأالَّ تَ  * املِْيزانَ  رِسُ  (0)" َوَأِقيُموا اْلَوْزَن بِاْلِقْسِط َوال خُتْ

 .(8-1)الرمحن 

بام ليس فيه فذلك  ًا إياهوإن كنت ذاكر ،الغيبُة ذكُرك أخاك بام يكره" *  

   .(2)"البهتان 

 

                                                        





 

 

 اجلملة االمسية

 املبتدأ واخلرب

هو االسم  الذي ُأبتدَئ به  واملبتدأ ،اجلملة االسمية تتألف من مبتدأ وخرب

: نحو ،عنه لتتم به فائدة الكالمهو ماُأسند إىل املبتدأ وُأخرب به  واخلرب ،باألصل

ىل )عيل( اساًم وأخربنا بأنه )شجاع( فـ)عيل( مبتدأ إفقد اسندنا  "عيل شجاع  "

 و)شجاع( خربه.

 " :نحو ،وقّيدنا االبتداء بكونه )باألصل( لندخل املبتدأ املؤخر بالعارض

 ."عيل شجاع  " :ألن األصل "شجاٌع عيٌل 

املثال كـ)شجاع( يف  ،نُخرج ما ُأبتدئ به مع كونه مؤخرًا باألصلولِ   

 " :و)مرسعًا( يف نحو ،"الييَف أكرمُت  " :ونحو )الييف( يف ،السابق

يف الكالم ولكنها  ةكون متأخرتفإن هذه كلها األصل فيها أن "ٌد مرسعًا جاء زي

 ُقدمْت لعارض ما ؛ فهي ليست من املبتدأ يف يشء. 

قدالحيتاج بل  ، من التعريف أن املبتدأ ليس رشطًا أن يكون له خربوتبنّي    

وذلك خاص بالصفة  العاملة  عمل الفعل التي تعتمد عىل نفي أو  ،اىل خرب

ما كريٌم القوُم  " ،"هل معصوٌم احلسنان  " ،"ٌن أبواك أمؤمِ  " :نحو ،استفهام 



 المبتدأ والخبر                           ~ 051~  الجملة وأقسامها 

  

و)معصوم( اسم مفعول و)احلسنان(  ،فـ)مؤمن( اسم فاعل و)أبواك( فاعله "

وقد أمتت هذه  ،م( فاعلهاو)كريم( صفة مشبهة و)القو ،نائب فاعل له

 املرفوعات فائدة الكالم فلم حُيتج إىل خرب.

وإما   ،نعم اخلرب ال بد أن يكون له مبتدأ إما مذكور كام يف األمثلة السابقة

 ،أنا عليل :والتقدير "كيف أنت؟  "يف جواب  "عليٌل  " :نحو ،حمذوف

  داره.  زيد يف :والتقدير "؟أين زيٌد  "يف جواب  "يف داره  " :ونحو

احلسنُي مصباُح  " ،" احلسنُي قدوة ٌ " :نحو ،اسم مفرد :الثة أنواعثواخلرب 

 ،"فتُن املاُل يَ  " :نحو ،أو فعلية ،"عيٌل حبهه ُجنٌَّة  " :نحو ،ومجلة اسمية ،"اهلدى 

الصالُة يف  " ،"عنَدك  جلُس امل " ،"السفُر صباحًا  " :حون (0)و شبه مجلة

 ."املسجد 

 ،إذا كان اساًم مفردًا أو شبه مجله -كام أرشنا  –وجيوز تقديم اخلرب عىل املبتدأ 

 "نحو:  ،وقد جيب هذا التقديم "ر من األنبياء ُعزي " ،"سّيٌد عيلٌّ  " :تقول مثال

 . "يف الدار صاحبها  " ،"أين اللقاء؟ 

فإن املبتدأ يف هذه األمثلة وإن  "مقدم باألصل  " :وقد نبهنا اىل ذلك بقولنا

 –عيل سيد ) :كان متأخرًا إال أنه مقدم باألصل ؛ إذ أصل الكالم وطبعه األويل

 .(صاحب الدار فيها -اللقاء أين مكانه؟  –عزير من األنبياء 
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وبذلك يفرتق عن الفاعل ؛ فإن الفاعل متأخر باألصل  عىل ما أسند إليه ال 

فال يقدم عىل ما  ،وال جُياء به عىل خالف األصل "جاء الفرُج  " :حومتقدم ؛ ن

 ُأسند إليه أبدًا.

 –بخالف املبتدأ فال يتعدد  –وقد يتعدد اخلرب فيكون للمبتدأ أكثر من خرب 

)ورع(  ،و)تقي( خرب ثاين ،أول فـ)شجاع( خرب "عيل شجاع تقٌي ورٌع  "نحو: 

 ىحدإدخل عىل مجلته )إّن( أو تإذا مل  (0)عأما حكم املبتدأ فهو الرف،  خرب ثالث

 فينسخ حكمه وُينصب. ،أخواهتا ىأو ظن أو أحد ،أخواهتا

 ،أخواهتا  ىحدإما مل يدخل عىل مجلته )كان( أو  أيياً  (2)واخلرب حكمه الرفع

 فُينسخ حكمه وُينصب.  ،أخواهتا ىحدإأو ظن أو 

فـ)البخل( مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه  "البخُل ضارٌّ  " :فإذا قلت مثال

 و)ضار( خرب مرفوع وعالمة رفعه اليمة. ،اليمة

و)ضار( عىل  ،فـ)البخل( اسم )إّن( منصوب " إنَّ البخَل ضاره  " :وإذا قلت

 حاله.
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واملبتدأ عىل حاله  ،فاخلرب منصوب "ما زال البخُل ضارًا  " :وإذا قلت

 ويسمى اسم )كان(.

فـاملبتدأ  "جعل اهلل البخَل ضارًا  "أو  "علمُت البخَل ضارّا  " :وإذا قلت

 واخلرب منصوبان عىل أهنام مفعوالن لـ)علم( أو )جعل(.

وما  ،وات )كان( وما هي أخ ،هي أخوات )إّن(  بقي عليك أن تعرف ما

 وهذا ما يأيت يف الفصول التالية إن شاء اهلل تعاىل. ،هي أخوات )ظّن(
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 رينامت

 :فيام يأيتِجد املبتدأ وخربه  -1

َة َبْينَنا  ": تعاىل قال*  ُكْم َلنا َأْعامُلنا َوَلُكْم َأْعامُلُكْم ال ُحجَّ نا َوَربه اهللُ َربه

وَن يِف اهللِ ِمْن َبْعِد ما  * َوَبْينَُكُم اهللُ جَيَْمُع َبْينَنا َوإَِلْيِه املَِْصريُ  َوالَِّذيَن حُيَاجه

ْم َعذاٌب َشِديٌد  ِْم َوَعَلْيِهْم َغَيٌب َوهَلُ ُتُهْم داِحَيٌة ِعنَْد َرهبِّ  (0)" اْسُتِجيَب َلُه ُحجَّ

 .(16)الشورى

تِي يا إِْبراِهيمُ  ": وقال*   (.46)مريم (2)" قاَل َأ راِغٌب َأْنَت َعْن آهِلَ

ُه هاِوَيٌة  " :وقال*   (.11)القارعة (3)"َوما َأْدراَك ما ِهَيْه * ناٌر حاِمَيٌة  *َفُأمه

 ،يا أبا ذر الكلمة الطيبة صدقة"  :) صىل اهلل عليه وآله (يف وصيته له  * 

 .(4)" كل خطوة ختطوها إىل الصالة صدقةو

ه العفيفةُ الكريُم أبوه هو " *     ." (5)ُأمه
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 (0)وباقي الناس كلهم تراب             الدر والذهب املصفى   عيلّ   *  

  (2)معاقدها من القوم الرقاب                      وصارمه كبيعته بخم     

 (3)الرضاب جدَّ  ذاهو اليحاك إ         اء يف املحراب ليالً هو البكّ     

: )املؤمن حافظ اجلملة التالية،ثم اعرهبامثِن وامجع املبتدأ واخلرب يف -2

.(4)(للرس

                                                        



 

 

 

 نواسخ اإلبتداء

 وأخواتها :أوال
ّ
 إن

ع وتنصب فأشبهت الفعل من وُتسمى احلروف املشبه بالفعل ؛ ألهنا ترف

   كأّن (. –لكّن  –لعّل  –ليت  –أّن  –) إّن  :وهي مخسة ،هةهذه اجل

علمُت أّن اهللَ غفور  " :ومثال الثانية ،"إّن اهللَ غفوٌر رحيٌم  ": وىلمثال األ

لعّل السامَء  " :مثال الرابعةو "ليت الشباَب عائٌد  " :ومثال الثالثة ،"رحيم 

 ."كأّن كفَّك بحٌر  " :ومثال اخلامسة " طرٌة مم

 - اً إّن هلل عباد " :نحو ،هنا إال إذا كان شبه مجلة وال جيوز تقديم اخلرب

 ... إلخ..ليت عندي قوةً  – جنوداً علمت أّن  هلل 

إن  " :فيقولون مثال ،كثرياً  اخلطباء يلحنون بذلك بعضإن ف؛ ومع األسف 

ال  ،فيكون منصوباً  ،مؤخراً والصحيح )علمني( ألنه اسم )إن(  "... .هلل علامن

 خربها حتى يكون مرفوعًا.

أي متنعها من نصب  ،فتكفها عن العمل ،هبذه احلروف )ما( الزائدة وتتصل

 أي تكون مبتدأ وخربًا. ،فرتجع اجلملة اىل أصلها ،املبتدأ
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الناُس  امكأنّ  " ،"علمت أّنام أمواُلكم فتنٌة  " ،"إّنام املؤمنون أخوٌة  " :نحو

 ." النوم صحة لكنّام كثرُته مرضٌة  " ،"الفرُج قريٌب  املعل " ،"موٌج 

 "احلق تبعليتام الناَس ت " :تقول ،نعم )ليت( جيوز فيها األعامل واإلمهال

 فتهملها. ".. .ليتام الناُس  " :وجيوز ،فتعملها

بعدما كانت  ،عىل األفعالهذه دخول احلرف املشبهة بالفعل  ز )ما(وّ وجت

 " إِنَّام َُيَْشى اهللَ ِمْن ِعباِدِه اْلُعَلامءُ   ": قوله تعاىل نحو ،خاصة باألسامء

 .(6)األنفال" َكَأنَّام ُيساُقوَن إىَِل املَْْوِت َوُهْم َينُْظُروَن  " ،(23)فاطر

فال يصح  ،نعم )ليت( ال جيوز دخوهلا عىل األفعال وإن ِزيدت بعدها )ما(

 فانتبه! "ليتام يعاقب احلقود  " :مثال

 ننوّ يُ  لكن اسمها ال ،(0)تلحق باحلروف املشبة بالفعل )ال( النافية للجنسو

 " ،"ال ضدْيِن ملتقيان  " ،"ال إلَه إال اهلل  " :نحو - (2)إال إذا كان صفة عاملة -

 ."ال طالبًا بحقة ُمالٌم  " ،"ٌب خائال طالَب علٍم " ،"ال طامِعنَي موفوروَن   
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 وأن ال يدخلها حرف جر وإال ُأمهلت ومل ويشرتط يف إحلاقها أن ال تتكرر

 " فِيها َغْوٌل َوال ُهْم َعنْها ُينَْزُفونَ  ال " :نحو قوله تعاىل ،تعمل شيئاَ 

 .  "وصنعه من ال يشٍء  ،جاء بال سالٍح  " :ونحو ،(47)الصافات

  



 إن  وأخواتها                             ~ 058~  الجملة االسمية 

  

 

 متارين

 دّل عىل إّن وأخواهتا فيام يأيت وبنّي االسم واخلرب. -1 

َك تاِرٌك َبْعَض ما ُيوحى إَِلْيَك َوضائٌِق بِِه َصْدُرَك " :قال تعاىل *  َفَلَعلَّ

 (.12)هود (0)"

ا  " :وقال * ا اْلَعِزيُز إِنَّ َلُه َأبًا َشْيخًا َكبرِيًا َفُخْذ َأَحَدنا َمكاَنُه إِنَّ َ قاُلوا يا َأهيه

 .(73)يوسف (2)" َنراَك ِمَن املُْْحِسننِيَ 

اَم املُْْؤمِ  " :وقال*  ُكْم إِنَّ ُقوا اهلَل َلَعلَّ نُوَن إِْخَوٌة َفَأْصلُِحوا َبنْيَ َأَخَوْيُكْم َواتَّ

 (.17)احلجرات (3)" ُتْرمَحُونَ 

َقنْيِ َفبِئَْس "  :* وقال َحتَّى إِذا جاَءنا قاَل يا َلْيَت َبْينِي َوَبْينََك ُبْعَد املرَْْشِ

 (.33)الزخرف (4)"اْلَقِريُن 
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ام َغنِْمُتْم ِمْن يَشْ  " :* وقال  (0)"نَّ هللِ مُخَُسُه...ٍء َفأَ َواْعَلُموا َأنَّ

 .(41)األنفال

وَع فِيها َوال َتْعرى  " :* وقال   .(311)طه (2)" إِنَّ َلَك َأالَّ جَتُ

   :* وقال الشاعر

 (3)اإلصبعِ  مبتورةَ  كأّن يدًا من وراء الرضيح     محراءَ                    

 عِ رتَ مُ  ٍق رَشَ  يذ  باخلنوع         والييمِ  مُتده اىل عاملٍ                     

 :ثم أعربه ،ثنِّ املفرد فيام يأيت وامجعه مجع مذكر سامل  -2

 .(4)(ذو علمٍ  القادَم لعّل  –ليت معك رفيقًا   -إّن حلسينيَّ شجاٌع )

)إّن  :واضبط أخره مبّينًا السبب ،امجع املفرد فيام يأيت مجع مؤنث سامل – 3

 .(5)(املؤمنَة صاحلةٌ 

  :غري ما يلزم)إّن( وأخواهتا فيام يأيت و أدخل )ما( الزائدة عىل -4
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ليت الظاملَ يعاقب  –لعّل كليكام ناجح  –كأنك بدٌر  –إّن أباك فاضل )

 .(0)(عاجالً 

اً مايلزم مبّينوغري  ، فيام يايت و)غري( للجنس بـ)ما( )ال( النافية أبدل -5

 بحق القرينانِ ما   – ملؤمناُت سافراٍت ا ام – ما املرايب رابحاً ) :السبب

ما ساٍع   -هم مهزومني و أمرِ عُ ما جُممِ  – عندي وال قلمٌ  كتاٌب ما  – مفرتَقنيِ 

  . (2)(بغري حاجٍة جئتك –يف اخلري خائبًا 

                                                        



 

 

 

 كان وأخواتها :ثانياا 

 ،وتسمى األفعال الناقصة  ؛ ألن املعنى فيها ينقص بدون منصوهبا    

األفعال التامة ؛  فإن املعنى فيها تام باملرفوع بدون حاجة اىل املنصوب ؛  فبخال

فيتم  ،مثال "قائاًم  " :حتى تقول (0)فاملعنى ناقص "كان زيد  " :فإذا قلت مثال

فال حيتاج حتى يكون تامًا اىل أن  ،فاملعنى فيه تام "عمل زيد  " :بخالف ،املعنى

 مثال. "خريًا  "تقول 

أصبح  -بات  -أضحى  -ظّل  –: كان وأشهر األفعال الناقصة ثالثة عرش 

 دام. -انفّك  -َفتِئ  -بِرح  -زال   -ليس  -صار  -أمسى  -

ما  " :تقول ،انفّك( أن تسبق بنفي أو هني –َفتِئ  -بِرح  -ويشرتط يف )زال 

ال تزْل  " ،"واملعنى واحد  ،أو ما برح أو ما فتئ أو ما انفك ،عاً زال العدل مييَّ 

 ."واملعنى واحد  ،فّك ال تفتأ أو ال تن أو ال تربْح أو ،مطالبًا به

سنصرب ما دام الصرب  ": نحو ،أن ُتسبق بـ)ما( الزمانية ويشرتط يف )دام(

 ."مطلوبًا 
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كن  –نحو )يكون  ،يعمل عمله أيياً شتق من الفعل الناقص واعلم أّن ما اُ 

فام هو كائٌن  ،ْن حذرًا منهفك  ،يكون األمحق خمدوعاً  " :كون( تقول –كائن  –

 ."لرسك شيوعٌ ك رِس  (0)وكوُنه صاحَب  ،ك يف امللامتعونَ 

( فعل أمر)ظَ  ،: )يظّل(ونحو فظلَّ  ،اجلباُن ذليالً  يظُل  " :تقول ،)ظاّل( ،لَّ

 فيك.  (2)وإن هو ظالٌّ راغباً  ،عنه معرضًا 

قال  ،–كام كان جائزًا قبل دخوله  -وجيوز يف الفعل الناقص أن يتقدم اخلرب 

ا َعَلْينا َنرْصُ املُْْؤِمننَِي  ": تعاىل كان نرص  :واألصل( 47)الروم"َوكاَن َحقًّ

ْم َأْن َيْدُخُلوها " :وقال ،املؤمنني حقًا علينا إاِلَّ خائِِفنَي  (3)ما كاَن هَلُ

وكان وراَءهم ملٌك  " :وقال ،ما كان دخوهُلا هلم :واألصل (114)البقرة"

 .وكان ملٌك وراءهم :واألصل "يأخذ كل سفينة غصبًا 

 ،كان( وأخواهتاالعجيب أن بعض اخلطباء يستثقل نصب خرب) :مال حظة

والصحيح  ،وهذا خطأ فاحش "وأصبح جباْن  " ،"كان شجاْع  " :فيقول مثال

أما التسكني  " أصبح جباناً  "و " كان شجاعاً  " :فتقول ،نصبه –كام عرفت  -

 فال وجه له إال عىل لغة ضعيفة وليس من الصحيح االعتذار هبا.

                                                        



 كان وأخواتها                           ~ 063~  الجملة االسمية 

  

لحق هبا بعض احلروف تُ ولذا  ،)ليس(  معناها النفي وال ُيفى عليك أنّ 

 )ما( و )إْن( و)ال(. :وهذه احلروف هي ،فتنصب اخلرب ،النافية

 ."وال قرٌن منه ناجيًا  ،وإْن سيُفه نابياً  ،غادراً  ما عيٌل )ع( ": نحو

وواحد خاص رشوط اثنان مشرتكان يف اجلميع  أربعةلكن هلذا اإلحلاق 

 :وواحد خاص بـ)ال( وهيبـ)ما( 

ما " :نحو فإن انتقض امهلت ومل تعمل شيئاً  ،أن الينتقض نفيها بـ)إال(-1

عن  نحطٌّ ولكن ال رشٌف إال مُ  ،هو إال نذير إنْ و ،حممد )ص( إال رسول

 . "رشفه

وإْن  ،ما خارٌس املؤمنُ  " :نحو ،رب عىل املبتدأ وإال ُأمهلتأن اليتقدم اخل-2

 ."وال يف ذلك شٌك  ،خائٌب سعُيه

 ."هنّيٌ  الصربُ ما إْن  " :نحو ،)ما( وإال أمهلْت  ،أن ال تزاد بعد)ما( إنْ  -3

  وإنام خّصصنا هذا الرشط بـ)ما(  ألن )إْن( ال ُتزاد بعد األُخريني.

فإن كان معرفة ُأمهلْت )ال( ووجب  ،املبتدأ مع )ال( نكرةً أن يكون -3

 ."وال عمُله مقبوٌل  مطيعٌ ال املرائي  " :نحو ،تكرارها

  



 كان وأخواتها                           ~ 064~  الجملة االسمية 

  

 

 متارين

 :عرهباموإوبنّي اسمه وخربه  ،دّل عىل الفعل الناقص فيام يأيت -1

َح َعَلْيِه عاكِِفنَي  " :* قال تعاىل  .(81)طه (0)"قاُلوا َلْن َنرْبَ

 .(15)األنبياء (2)" َفام زاَلْت تِْلَك َدْعواُهْم "  :* وقال

ُْم كاُنوا َقْوَم  " :* وقال بائَِث إهِنَّ ْيناُه ِمَن اْلَقْرَيِة الَّتِي كاَنْت َتْعَمُل اخْلَ َوَنجَّ

 (.74)األنبياء (3)"َسْوٍء فاِسِقنَي 

ُْم قاُلوا َلْيَس َعَلْينا يِف  " :* قال ِه إَِلْيَك إاِلَّ ما ُدْمَت َعَلْيِه قائِاًم ذلَِك بَِأهنَّ ال ُيَؤدِّ

يِّنَي َسبِيٌل   (.75)آل عمران (4)"األُمِّ

                                                        



 كان وأخواتها                           ~ 065~  الجملة االسمية 

  

َواْذُكُروا نِْعَمَت اهلِل َعَلْيُكْم إِْذ ُكنُْتْم َأْعداًء َفَألََّف َبنْيَ ُقُلوبُِكْم " :* وقال

)آل "  ْم بِنِْعَمتِِه إِْخوانًا َوُكنُْتْم َعىل َشفا ُحْفَرٍة ِمَن النَّاِر َفَأْنَقَذُكْم ِمنْهاَفَأْصَبْحتُ 

 .(0)(17عمران

ْيِل ما هَيَْجُعونَ  " :وقال*          .(17)الذاريات (2)" كاُنوا َقلِياًل ِمَن اللَّ

   (3)نسلِ  * سميُة أضحى نسُلها عدَد احلىص    وليس آِلِل املصطفى اليوَم من 

  (4)يف املشتى ِمالًء بطونُكم      وجاراُتكم َغرثى َيبْتَن مخائِصاتبيتون * 

  (5)جهوالً  فليس سواًء عامل      سيل إن جهلِت الناس عنّا وعنهُم     *   

 (6)ه لك منجدالفِ إذا مل تُ  ،أخاك كائناً           ما كل من يبدي البشاشةَ *      

 (7)ساد يف قومه الفتى             وكوُنك إياه عليك يسريُ ببذٍل وحلٍم  *      

                                                        



 كان وأخواتها                           ~ 066~  الجملة االسمية 

  

 :دّل عىل احلرف املشّبه بـ)ليس( وبني اسمه وخربه إن كان عامالً  -2 

 (.31)يوسف (0)"ما هذا َبرَشًا إِْن هذا إاِلَّ َمَلٌك َكِريٌم  " :قال تعاىل* 

ْم إاِلَّ الالَّئِي َوَلْدهَنُْم  " :* وقال  هاهُتُ هاهِتِْم إِْن ُأمَّ  (2)"ما ُهنَّ ُأمَّ

 (.2)املجادلة

ْيُل سابُِق النَّهاِر  " :* وقال ْمُس َينَْبِغي هَلا َأْن ُتْدِرَك اْلَقَمَر َوالَ اللَّ الَ الشَّ

 (.47)يس  (3)"

 َتُقوُلوَن َعىَل اهللِ ما ال َتْعَلُمونَ إِْن ِعنَْدُكْم ِمْن ُسْلطاٍن هِبذا َأ "  :* وقال

 .(63)يونس (4)"

 .(5)"وما كُل سوداء فحمًة  ،ما كُل بيياُء شحمةً  "*   

  (6)تعزَّ فال يشٌء عىل األرِض باقيا     وال وَزٌر مما قىض اهللُ واقيا     * 

 

                                                        



 كان وأخواتها                           ~ 067~  الجملة االسمية 

  

   (0)وما إْن طِبهنا ُجبــــٌن    ولكن منايانا ودولة آخرينا  *   

 (2)ولكن بأن ُيبغى عليه فُيخذالمْيتًا بانقياء حياتِه          إْن املرُء   *   

 :يف اجلمل التالية وغري مايلزم مبينًا السبب و)إْن( أبدل )ليس( بـ)ما( -3

 .(3)(إن القادُم إال أبوك – إال خارسون املقرصونما  –ما خائٌب املجده ) 

  

                                                        



 كان وأخواتها                           ~ 068~  الجملة االسمية 

  

 

      



 

 

 

 ظن وأخواتها :ثالثاا 

يت أفعاَل  ،وأفعال التحويل  ،أفعال القلوب :وهي قسامن ؛ القلوب  وُسمِّ

رأيُت  " :نحو (2))رأى( :وأمهها عرشة  ،(0)ألهّنا من أفعال القلب أي العقل

 " :نحو )اعتقد(و ،"علمُت احلَق غالبًا  " :نحو )علم(و ،"احلياة الدنيا  زائلًة 

 ،"دريُت الغدَر شيمَة اجلبان  " :نحو )درى(و ،"اعتقدُت الكافر هالكًا 

ألفيُت التجارَب  " :نحو )ألفى(و ،"وجدُت الَدين مّهًا ثقياًل  " :نحو )وجد(و

 . وهذه كلها تفيد اليقني ولذلك تسمى أفعال اليقني."مصقلًة للنفوس

حسبُت الناس  " :نحو )حسب(و ،"باقيًا  ظننُت املاَل  "نحو:  (3))ظّن(و

خال  " :نحو )خال(و ،"زعمُت الشمس ساكنة  " :نحو )زعم(و ،"صادقني 

 ؛ ولذا تسمى أفعال الظن. . وهذه كلها تفيد الظن "الكذَب سياسًة  الفاجرُ 

                                                        



 ظن  وأخواتها                           ~ 071~  الجملة االسمية 

  

ويكثر يف أفعال القلوب أن يسّد مسّد املفعولني مصدر مؤول من )أّن( 

قه  ": تعاىلنحو قوله  ،واسمها وخربها َا احْلَ  ،(13)الشورى" َوَيْعَلُموَن َأهنَّ

ُْم ُمال ": وقوله ِْم  الَِّذيَن َيُظنهوَن َأهنَّ  َوُهمْ  ": وقوله ،(46)البقرة "ُقوا َرهبِّ

ِسنُوَن ُصنْعًا  ُْم حُيْ ْ َتَر إىَِل الَِّذيَن  "وقوله:  ، (174)الكهف "حَيَْسُبوَن َأهنَّ َأ مَل

ُْم آَمنُوا باِم ُأْنِزَل إَِلْيَك َوما ُأْنِزَل ِمْن َقْبلَِك   .(67)النساء " َيْزُعُموَن َأهنَّ

 فاملصدر املؤول من )أّن( واسمها وخربها يف هذه اآليات يف حمل نصب سّد 

 مسّد مفعويل فعل القلب.

فأمهها  ،تحويل وهي التي تفيد حتويل يشء من حالة اىل ُأخرىأما أفعال ال

جعلُت البناء  " :نحو ) جعل(و ،"صرّيُت العجنَي خبزًا  " :نحو )صرّي( :مخسة

ُذوا َأْيامهَنُْم ُجنًَّة " :نحو قوله تعاىل )اخّتذ(و ،"أنقاضًا  َ  ،"   ( 16)املجادلة"اختَّ

 :نحو  قول الشاعر )رّد(و ،"ترك الطغاة بلداهَنم خرابًا  " :نحو ،)ترك(و

 رمى احِلدثاُن نسوَة آِل حرٍب         بمقداٍر سمْدّن له ُسمودا       

 فرّد شعوَرهّن السوَد بييًا           ورد وجوَههّن البيَض سودا       

نحو)يعلم  ،عملها عملأفعال التحويل يوما يشتق من أفعال القلوب و

 :واعلم وعامل وِعْلم( تقول



 ظن  وأخواتها                           ~ 070~  الجملة االسمية 

  

وأنا  ،فاعلموا صاَحَب الظلم خارساً  ،يعلم العاقُل  الظلَم وخيَم العاقبة " 

 . "لك عن ارتكابه  (0)َمك الظلَم قبيحًا ُمبِعٌد لْ وعِ  ،عاملٌ نجاَة املرء يف العدل

ك البشاشُة تصرّي  " :تصيري( تقول ،مصريَّ  ،ُمصريِّ  ،صرّيْ  ،ونحو )ُيصرّي 

ها حمبوبةً  ،فصرّيْ نفَسك بشوشةً  ،حمبوباً  ُ  ،ةً حمبوب ةً صريَّ مُ  هيو ،فأنت مصريِّ

 ."أمر مطلوب (2)وتصيري املرِء نفَسه حمبوباً 

للمبتدأ واخلرب مرشوط أن ال يكون هناك  واعلم أّن نصب ظّن وأخواهتا

 :واملوانع ،مانع وإال بقيا عىل حاهلام

 . " صعٌب  علمُت َلطريُق احلِق  ": نحو ،د الم االبتداء يف املبتدأـ وجو1 

 ،   "ظننُت ما احلذُر دافعًا للموت  ": نحو ،)ما( و)إن( و)ال( النافياتـ 2

علمت ال اإلفراُط  ": ونحو ،"أو خارٌس مُت إْن اجلواُد خارسًا عل " :ونحو

 ."صحيٌح وال التفريُط 

َبِعيٌد ما َوإِْن َأْدِري َأ َقِريٌب َأْم  " :نحو قوله تعاىل ،دوات االستفهامأحد أ -3

 ."وجدُت أيه رجٍل أنت"و"علمُت َمْن أبوك ":ونحو(178)األنبيا"ُتوَعُدوَن 

                                                        



 ظن  وأخواتها                           ~ 072~  الجملة االسمية 

  

كاملثالني األخريين  ،بتدأالستفهام )املعلِّقة ( هي نفس املوقد تكون أداة ا    

ْزَبنْيِ َأْحىص ملِا َلبُِثوا َأَمدًا  " : نحو قوله تعاىلو ،السابقني لِنَْعَلَم َأيه احْلِ

 (.12)الكهف"

هبمزة التعدية إىل ثالثة مفاعيل  يكون  )رأى(و )علم(جيوز تعدية  :هـتنبي

 "و ،"لصالَة واجبًة مُت زيدًا الأع " :تقول ،ثانيهام وثالثهام هو املبتدأ و اخلرب

مًا الكذَب  هأريتُ   ."حمرَّ

  :نحو )أنبأ( :ى( مخسة أفعال ُأخرى هيبـ)أعلم( و)أر وأحلقوا

 (0)"نّبأُته العزَّ يف الثبات  "نحو:  )نّبأ(و ،"أنبأُت اجلباَن اجُلبَن مثلبًة  "

(و ،"أخربُته القتاعَة كنزًا  " :نحو )أخرب(و خربته الطمَع َمهلكًة  " :نحو )خربَّ

 . (2)" نافعاً ني التجارُب البالَء حّدثتْ  " :نحو )حّدث(و "

  

                                                        



 ظن  وأخواتها                           ~ 073~  الجملة االسمية 

  

 متارين

 :وبني مفعوليها وإعراهبام ،دّل عىل ظّن أوأخواهتا فيام يأيت -1

َوُنِريُد َأْن َنُمنَّ َعىَل الَِّذيَن اْسُتْيِعُفوا يِف األَْرِض  ": قال تعاىل *

ًة َوَنْجَعَلُهُم اْلواِرثنِيَ   .(5)القصص (0)" َوَنْجَعَلُهْم َأئِمَّ

إيِنِّ َرَأْيُت َأَحَد َعرَشَ َكْوَكبًا " : )ع(وقال عىل لسان يوسف  *

ْمَس َواْلَقَمَر َرَأْيُتُهْم يِل ساِجِدينَ   .(4)يوسف (2)" َوالشَّ

 (3)"َوإيِنِّ ألَُظنهَك يا فِْرَعْوُن َمْثُبورًا  ": عىل لسان موسى )ع( وقال* 

 (.172)اإلرساء

َسُبُهْم َأْيقاظًا َوُهْم ُرُقودٌ  ": وقال*   .(13)الكهف (4)" َوحَتْ

َذ اهللُ إِْبراِهيَم َخلِياًل  ": وقال*  َ  .(125)النساء (5)"َواختَّ

                                                        



 ظن  وأخواتها                           ~ 074~  الجملة االسمية 

  

ارِ َفال تَ  ْن َعلِْمُتُموُهنَّ ُمْؤِمناٍت َفإِ " : * وقال  (0)"ْرِجُعوُهنَّ إىَِل اْلُكفَّ

 (.17)املمتحنة

َسُبوَنُه َهيِّنًا َوُهَو ِعنَْد اهللِ َعظِيٌم  ": وقال*   .(15)النور (2)"َوحَتْ

وَنُكْم ِمْن َبْعِد إِيامنُِكْم : * وقال َودَّ َكثرٌِي ِمْن َأْهِل اْلكِتاِب َلْو َيُرده

ارًا   .(178)البقرة (3)"ُكفَّ

اَعَة قائَِمًة  " :عىل لسان بعض الكفرة وقال*   (4)"َوما َأُظنه السَّ

 .(36)الكهف

 .(124)البقرة (5)"إيِنِّ جاِعُلَك لِلنَّاِس إِمامًا  ": * وقال

وأطلع الشيطان رأسه من مغرزه  " :خطبة الزهراء )ع(ويف * 

واستنهيكم  ،فوجدكم لدعائه جميبني ولعزمه متطاولني ،صارخا بكم

 .(6)" وأمحشكم فألفاكم غيابا ،فوجدكم خفافاً 

 

                                                        



 ظن  وأخواتها                           ~ 075~  الجملة االسمية 

  

 .(0)"حقًا  ك الباطَل من تلبيس الشيطان رؤيتُ  "* 

 بنّي ملاذا مل ينصبهام فعل القلب؟و ،ّل عىل املبتدأ واخلرب فيام يأيتدُ  -2

يٌد ما َوإِْن َأْدِري َأ َقِريٌب َأْم َبعِ ": تعاىل لاق* 

 .(178)األنبياء(2)"ُتوَعُدونَ 

 .(65)األنبياء (3)"َلَقْد َعلِْمَت ما هُؤالِء َينْطُِقوَن  ": وقال  * 

ْزَبنْيِ َأْحىص ملِا َلبُِثوا  ": وقال*    (.12)الكهف (4)"َأَمدًا لِنَْعَلَم َأيه احْلِ

 (5)" َوَلَقْد َعلُِموا مَلَِن اْشرَتاُه ما َلُه يِف اآلِخَرِة ِمْن َخالٍق  ": وقال* 

 (.172)البقرة

 .(6)"وجدُت ال ماٌل ينفُع غدًا وال ولٌد  " *  

   .(7)"اعتقدُت أَلنت الواحد األحُد  "  * 

                                                        



 ظن  وأخواتها                           ~ 076~  الجملة االسمية 

  

 :وبني مفاعيله ،ّل عىل الفعل املتعدي إىل ثالثة مفاعيلدُ  -3

إِْذ ُيِريَكُهُم اهلُل يِف َمناِمَك َقلِياًل َوَلْو َأراَكُهْم َكثرِيًا َلَفِشْلُتْم  ": قال تعاىل* 

َم إِ  َتناَزْعُتْم يِف األَْمرِ َولَ  ُدورِ َولكِنَّ اهللَ َسلَّ ُه َعلِيٌم بِذاِت الصه  .(43)األنفال (0)"نَّ

 (2)الزاري يًا لذاك العاتِب يًا ورعْ سقْ   عاتبًة  مى عىل اهلجرانِ ُنبِّئُت ُنعْ *     

ُت سوداَء الغميم مرييًة      *        (3)فأقبلت من أهيل بمرص أعودها   وُخربِّ

  

                                                        



 ظن  وأخواتها                           ~ 077~  الجملة االسمية 

  

 

 النواسخ عممترين ي

 :( عىل اجلمل التالية وغرّي ما يلزموظنّ  ،إنّ و ،وما ،كان)أدخل 

أخوك ذو  –الطالباُت عفيفاٌت  –املقاتلون منترصون  –الفارسان شجاعان )

 .   (0)(مالٍ 

 

   

 

 

                                                        





 

 

   

 اجلملة الفعلية

واآلن إن شاء اهلل تعاىل نتكلم حول  ،انتهى كالمنا حول اجلملة االسمية

عل أو شبهه والفاعل أو ما تألف من الف –كام تقدم  –وهي  ،اجلملة الفعلية

نتكلم أوال عن اجلزء األول )أعني الفعل وشبهه( ثم نتكلم عن اجلزء ف ،نائبه

ثم ما يلحق  ،الثاين أعني )الفاعل ونائبه( ثم نتكلم عن  ما يلحق الفعل وشبهه

 :نقول واهلل املستعانف ،االسم

  



 نصب المضارع                         ~ 081~  الجملة الفعلية

  

 : الكالم يف الفعلأوال

اآلن نريد أن نتكلم و ، يبنى منهوعاّم  تهصوراعتبارتكلمنا سابقَا عن الفعل ب

خاص بامليارع غري املتصل بنون  – عرفتكام  –وذلك  ،عرابهإعنه باعتبار 

  :فنقول ،النسوة أو نون التوكيد 

أو جازم  ،ناصب فيكون منصوباً إال أن يدخله اًل الفعل امليارع مرفوع أص

. فـ)جيزع( األول "املؤمن ال جيزُع ولن جزَع ومل جيزْع  " :نحو ،فيكون جمزومًا 

والثالث  ،والثاين منصوب ؛ لدخول )لن( عليه وهي حرف نصب ،مرفوع

 جمزوم ؛ لدخول )مل( عليه وهي حرف جزم. 

  



 نصب المضارع                         ~ 080~  الجملة الفعلية

  

 

 املضارعالفعل نصب 

 :والنواصب أربعة

 ."عليكم أْن تكرموا اليتيم  " :نحو ،(0)املصدرية )أْن( -1

 ."لن يفلَح الكّذاب  " :نحو )لْن( -2

 ،وجيوز دخول الالم عليها"احلق كي تّتبَعه  اعرْف  " :نحو )كي( -3

 ."لكي تتبَعه  " :فتقول

 " :جوابًا ملن قال "ربك  إذن ُتريَض  " :نحو ،وهي حرف جواب  )إذن( -4

امليارع إال إذا وقعت صدرًا يف مجلة اجلواب ومل نصب وال ت ."والدّي  أبرّ س

َوإِذًا ال َيْلَبُثوَن ِخالَفَك إاِلَّ َقلِياًل  " :قوله تعاىل؛ ولذلك مل تعمل يف  يسبقها يشء

ْم َنِصيٌب ِمَن املُْْلِك َفإِذًا ال ُيْؤُتوَن النَّاَس َنِقريًا  " :( وقوله76)اإلرساء" َأْم هَلُ

 : عروقول الشا  (53)النساء"

 وأْمكنَني  منها إذن ال ُأقيُلها  َلئن عاد يل عبُد العزيز بمثلها            
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وذلك يف املوارد  ،ميمرة)أْن( وجوبًا أو جوازًا فتعمل وهي  وتيمر

 :التاليه

ما كان اهلل ليغفَر  " ،"اعمْل خريًا لتفوَز به  " :نحو ،الالم اجلارةبعد  -1

ألن  –ألن يغفر  –ألن تفوز  :. والتقدير"يريدون ليطفئوا نور اهلل  " ،"ملرشك 

 ."يطفئوا 

حتى حيبَّ لغريه ما  ال يكون االنسان انساناً  " :نحو ،حتى اجلارةبعد  -2

. :والتقدير " نفسهجيبه ل  حتى أن حيبَّ

وهي التي تكون بمعنى )مع( أي يكون ما قبلها وما  ،واو املعيةبعد  -3

فإن املطلوب قراءة القرآن  ،"لِتقرْأ القرآَن وتتدّبَره  " :نحو ، معانيتبطها مربعد

 ال القراءة وحدها وال التدبر وحده.  ،مع التدبر

ال تأمروا باملعروف وتنَسوا  " :ونحو ،"ال تنَه عن خلق وتأيَت مثله  " :ونحو

 .اوأن تنسو ،وأن تأيت مثله ،وأن تتدبره :. والتقدير"أنفسكم 

ال  " :نحو ،وهي التي يكون ما قبلها سببًا ملا بعدها ،فاء السببيةبعد  – 4

 ."تتبع اهلوى فتهَلك 



 نصب المضارع                         ~ 083~  الجملة الفعلية

  

يمر بعدمها )أن( إال أذا سبقتا بنفي أو واعلم أن واو املعية وفاء السببية ال تُ 

 " ،"عمل فينفَعك؟  كهل ل " ،"ما لك عمل فينفَعك  " :نحو ،(0)طلب

ليتك ترى عاقبة املعايص  " ،"ال تعمل رشًا فُتطّوَقه  " ،"فينفَعك  اعمل خرياً 

والديك فريضيا  ربه أال تَ  ،"لعّل أجلك قريب فرتى عاقبة أعاملك " ،"فتجتنَبها 

 ."عنك 

اقرأه  "،"القرآن وتتدبَره؟  هل تقرأُ  " ،"يُت عن منكٍر وفعلُته ما هَن  ": ونحو

ليتكم تعلمون اليشء  " ،"ال تستمعوا املوعية وال تفعلوها  " ،"وتدبَره 

 .   "احلديث وتفقَهه  هال تقرأُ  " ،"الشعر وحتفَظه  لعلك تسمعُ  " ،"وتفعلوه 

 ،"صربنَّ أو أظفَر أَل  " :( نحوىلإإذا كانت بمعنى ) )أو( العاطفةبعد  -5

ُيفتيَح ألقوَلّن احلَق أو  " " :أو بمعنى )كي( نحو ،ر: إىل أن أظفريدوالتق

ألعوج أو ألكرسّن ا " :أو بمعنى )إال( نحو ،فتيحيُ  كي :والتقدير "الكاذُب 

 أن يعتدل.  الإ :والتقدير "يعتدَل 

  

                                                        



 نصب المضارع                         ~ 084~  الجملة الفعلية

  

 متارين

واذكر ناصبه وعالمة  ،منهومّيز املنصوب  ،ُدّل عىل الفعل امليارع فيام يأيت

  :نصبه

َوَلئِْن َأصاَبُكْم َفْيٌل ِمَن اهللِ َلَيُقوَلنَّ َكَأْن مَلْ َتُكْن َبْينَُكْم َوَبْينَُه  " :قال تعاىل* 

ٌة يا َلْيَتنِي ُكنُْت َمَعُهْم َفَأُفوَز َفْوزًا َعظِياًم   .(73)النساء(0)"َمَودَّ

َولَِيْعَلَم اهلُل الَِّذيَن آَمنُوا َوَيتَِّخَذ ِمنُْكْم ُشَهداَء َواهللُ ال حُيِبه "  :* وقال

َص اهلُل الَِّذيَن آَمنُوا َوَيْمَحَق اْلكافِِريَن  *الظَّاملنَِِي  َأْم َحِسْبُتْم َأْن  *َولُِيَمحِّ

نََّة َوملََّا َيْعَلِم اهللُ الَِّذيَن جاَهُدوا ِمنْ  ابِِرينَ َتْدُخُلوا اجْلَ )آل  (2)" ُكْم َوَيْعَلَم الصَّ

 .(142عمران

حًا َلَعيلِّ َأْبُلُغ األَْسباَب " : * وقال  *َوقاَل فِْرَعْوُن يا هاماُن اْبِن يِل رَصْ

لَِع إىِل إِلِه ُموسى امواِت َفَأطَّ  .(37)غافر (3)" َأْسباَب السَّ

                                                        



 نصب المضارع                         ~ 085~  الجملة الفعلية

  

بهوَن َوما ُتنِْفُقوا ِمْن يَشْ  ": وقال* 
َّا حُتِ ٍء َفإِنَّ اهللَ بِِه َلْن َتناُلوا اْلرِبَّ َحتَّى ُتنِْفُقوا مِم

 .(82)آل عمران (0)"َعلِيٌم 

ا " : * وقال َم النَّاَس َثالَث َلياٍل َسِويًّ   .(17)مريم (2)"قاَل آَيُتَك َأالَّ ُتَكلِّ

َعىل ما فاَتُكْم َوال َتْفَرُحوا باِم آتاُكْم َواهللُ ال حُيِبه ُكلَّ لَِكْيال َتْأَسْوا  ": وقال* 

 .(23)احلديد (3)"خُمْتاٍل َفُخورٍ 

نا  " :عىل لسان أهل النار :وقال*  َب بِآياِت َربِّ  (4)"يا لَْيَتنا ُنَرده َوال ُنَكذِّ

 (.27)األنعام

هل من  ،معه العويل والبكاء هل من معني فأطيَل  ": دعاء الندبة ويف*  

هل  ،هل قذيت عني فساعدهتا عيني عىل القذى ،جزعه إذا خال جزوع فأساعَد 

 دُ متى نرِ  ،يومنا منك بغده فنحظى هل يتصُل  ،لقىإليك يا بن امحد سبيل فتُ 

متى  ،متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدى  ،ىمناهلك الروية فنرو

 .(5)" عيوننا نغاديك ونراوحك فتقرَّ 
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 (0)ُتشيب الطفل من قبل املشيِب     إذن واهلل نرمَيهم بحرٍب    *  

 (2)مثله      عار عليك إذا فعلت عظيم * ال تنَه عن خلق وتأيتَ 

ِب وفقني فال أعِدَل عن      سنَِن املاضني يف خرِي سننْ  *  رِّ
(3) 

 (4)فام انقادت اآلماُل إال لصابرِ      ألستسهلّن الصعَب أو ُأدرَك املُنى  * 

 (5)يا بن الكرام أال تدنو فتبرَص ما    قد حّدثوك فام راٍء كمْن سِمعا*  
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 املضارعالفعل جزم 

 توما جيزم فعلني )وهي أدوا ،حداً وا : ما جيزم فعالأما اجلوازم فهي قسامن

   :الرشط اجلازمة(

  :وهي مخس ،ما جيزم فعال واحداً  :األول

 "رجْع وملّا ي فالن سافر " :نحو و)ملّا( ،"مل يلْد ومل يولْد  " :نحو ،)مل( -2، 1

)مل(  أنّ  -امليارع اىل املايض يقلب زمن ينفي وهام يمع أن كل -والفرق بينهام 

ومن دون داللة عىل االستمرار اىل  ،تنفي املايض من دون توقع النقياء النفي

د مات زي " :ولذلك ال تقول ،بخالف )ملّا( فإهنا تدل عىل ذلك ،زمن التكلم

 ."أمِس وملّا يأتِنا  الييف انتظرنا " :وال "وملّا يوِص  

ال ترسْق يف  " :ب هبا ترك الفعل( نحو)وهي التي يطل )ال( الناهية -3 

 ."ال يفلُح الساحر " :نحو ،جتزمال بخالف النافية فهي  "صالتك 

لِينفْق  " :نحو ،)وهي التي حتّول امليارع اىل معنى األمر( )الم( األمر -4

 . "فْلتعبدوا اهلل  " ،"ذو سعة من سعته 

و عىل الكرس إال إذا سبقت بالواو أ وقد نبهنا عىل أن الم األمر تكون مبنية

 الفاء أو ثم فُتسّكن.



 جزم المضارع                         ~ 091~  الجملة الفعلية 

  

 " ،"اطلبوا اخلري تظفروا  " :نحو ،وقوع امليارع يف جواب الطلب -5

 " ،"هل تأتينا حُتدْثنا  " ،(2)"اخلائن تسلْم  ال تأمتنِ  " ،"نساؤكم  (1)عّفوا تعفَّ 

هال طلبت  " ،"ك لعلك مسافر ُأورافقْ  " ،"ليتك ترى مغبّة املعصية جتتنْبها 

 ."اهلل تنجوا  نأال تتقو " ،"ْق العلم توفّ 

بوضع )إْن(  ،وبإمكانك أن تعرف أن الفعل واقع يف جواب الطلب أوال

ففي األمثلة الرشطية قبل فعل الطلب وحتويله إىل ميارع إن مل يكن ميارعًا. 

إن  " ،"نساؤكم عّفوا تعفَّ  تإن  " ،"طلبوا اخلري تظفروا إْن ت "  :السابقة تقول

 ،"ترى مغّبة املعصية جتتنْبها إن  " ،"نا حُتدْثنا تأتِ  إن " ، "ال تأمتن اخلائن تسلْم 

 ."تتقوا اهلل تنجوا إن  " ،"العلم توّفْق  إن تطلب " ،"ُأورافْقك  إن تسافر  "

  :وهي ،وينحرص بأدواة الرشط اجلازمة ،ما جيزم فعلني :الثاين

محوا( والثاين ارتتالفعل األول ) "رمحوا إن ترتامحوا تُ  " :نحو )إْن( -1

 رمحوا( وقد ُجزما بحذف النون.)تُ 
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 ."الناس بأمرك  يأمترْ ما تأمر به  تفعْل  (1)إذما " :نحو )إذما( -2

 . "رّبه  يعرْف نفسه  يعرْف من  " :نحو )َمْن( -3

 ." جتْده من خرٍي أورٍش  تفعْل  ما " :نحو )ما( – 4

 ." نكْرهيُ اللئيَم  ُتؤِت مهام  " :نحو )مهام( -5

 تعرْف  تستقمْ متى ما  " ،"مرحبًا  جتدهالكريَم  تأِت متى  " :نحو )متى( -6

 . " قاحل

 ."املوت  ميدركه  تكونوا أينام " ،"منه  رْش حُت  ُتدفنْ  أين " :نحو )أين( -7

 . " ْلكيستثقِ اللئيم  تزرْ أيان  " :نحو ،بمعنى متى )أيان( -3

 كيصاحبْ  تستقمْ حيثام  " ،" رزقكيأتِك  تكنْ حيثام  " :نحو )حيثام( -8

 ."النجاح 

أنى  " ،"اخلري يكثرْ املطر  يكثرْ أنى  " :نحو ،بمعنى أين أو متى )أّنى( -17

 ."بلقائك  سعدايَ والديك  تزرْ 

 تصادْق أيَّام رجٍل  " ،"امللكان  هيسجلْ  تلفظْ  أيَّ قولٍ  " :نحو )أّي( -11

 . " ُخُلِقك يف يؤثرْ 
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 متارين

 :وبني السبب ،ُدّل عىل الفعل امليارع املجزوم فيام يأيت -1

ُقوا النَّاَر الَّتِي َوُقوُدَها النَّاُس  ": تعاىلقال *  َفإِْن مَلْ َتْفَعُلوا َوَلْن َتْفَعُلوا َفاتَّ

ْت لِْلكافِِريَن  جاَرُة ُأِعدَّ  .(24)البقرة (0)"َواحْلِ

َوقاُلوا َمْهام َتْأتِنا بِِه ِمْن آَيٍة لَِتْسَحَرنا هِبا َفام َنْحُن َلَك بُِمْؤِمننَِي  ": وقال* 

 .(132)األعراف (2)"

ما َننَْسْخ ِمْن آَيٍة َأْو ُننِْسها َنْأِت بَِخرْيٍ ِمنْها َأْو ِمْثلِها َأ مَلْ َتْعَلْم َأنَّ  ": وقال* 

 .(176)البقرة (3)"ٍء َقِديٌر اهللَ َعىل ُكلِّ يَشْ 

ٍة َخرْيًا َيَرُه  ": وقال*  ا  *َفَمْن َيْعَمْل ِمْثقاَل َذرَّ ٍة رَشًّ َوَمْن َيْعَمْل ِمْثقاَل َذرَّ

 .(3)الزلزلة (4)"َيَرُه 
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ُكوا بِِه َشْيئاً  ": وقال*  ُكْم َعَلْيُكْم َأالَّ ُترْشِ َم َربه  (0)"  ..ُقْل َتعاَلْوا َأْتُل ما َحرَّ

 .(151)األنعام

ْنيا َواآلِخَرِة َفْليَْمُدْد "  : وقال*   ُه اهللُ يِف الده َمْن كاَن َيُظنه َأْن َلْن َينرُْصَ

امِء ُثمَّ ْلَيْقَطْع َفْلَينُْظْر َهْل ُيْذِهَبنَّ َكْيُدُه ما َيِغيظُ     .(15)احلج (2)"بَِسَبٍب إىَِل السَّ

 (3)" َأْينَام َتُكوُنوا ُيْدِرْكُكُم املَْْوُت َوَلْو ُكنُْتْم يِف ُبُروٍج ُمَشيََّدةٍ  ": قالو* 

   .(73)النساء

َا الَِّذيَن آَمنُوا َمْن َيْرَتدَّ ِمنُْكْم َعْن ِدينِِه َفَسْوَف َيْأيِت اهللُ  ": وقال*  يا َأهيه

 .(54)املائدة (4)"بَِقْوٍم حُيِبهُهْم َوحُيِبهوَنُه 

نَُكْم ال حَيْطَِمنَُّكْم "  :وقال* 
ا النَّْمُل اْدُخُلوا َمساكِ َ قاَلْت َنْمَلٌة يا َأهيه

 .(13)النمل (5)"ُجنُوُدُه َوُهْم ال َيْشُعُروَن  ُسَلْيامُن وَ 

   (6)حذرا منا مل تزْل  نا وإذا     مل ُتدرك األمنَ ْن غريَ أيان ُنؤمنْك ُتؤمَ * 
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 (0)تأتيا        فًتى غري ما يرضيكام ال حياوُل ى تأتيايَن خلييّل أنّ * 

 (2)الغاممة تعرفوين ع الثنايا        متى أضعِ  وطاّل اَل أنا ابن َج * 

ا  " :قال تعاىل -2 َم النَّاَس َثالَث َلياٍل َسِويًّ (  17)مريم"قاَل آَيُتَك َأالَّ ُتَكلِّ

باإلعجاز ال أنه أن زكرياء)ع( ُمنع من الكالم عىل من لفظ اآلية  ستدلكيف ت

 (3)كان منهيًا عنه؟

  "ال تدُن من األسد تسلم  "و  "ال تدُن من األسد يأكلك  " :إذا قلَت  -3

 .(4)؟ وملاذا؟جزمهجيب تسلم( فأي الفعلني )يأكل و
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 تأكيد املضارع

وجيب تأكيد الفعل امليارع بنون التوكيد الثقيله أو اخلفيفة إذا وقع جوابًا 

واهلل  " :نحو ،برشط أن يقع بعد الم القسم مبارشة وأن يكون مستقبالً  ،للقسم

 ،َطنَّ عليكم رشاركميُسلَ َلتنتُهنَّ أو لَ  " ،"ملون اْن( الظَليخرسنَّ ) أو ليخرَس 

 ."لُيسلَطْن أو لتنتُهْن أو

إال اخلري  واهلل ال أفعُل  " :نحو ،فال جيوز توكيدها إذا مل تبارشه الم القسم أم

وكذا إذا مل يكن  ،" نرجُع مجيعًا واهلل إلىل اهلل ،"واهلل لسوف أفعُل اخلري  "  ،"

 ."واهلل إين أَلعلُم كذا  " :نحو ،مستقباًل بل كان حاالً 

إّما تريِنَّ من البرش  " :وجيوز توكيده إذا وقع جوابًا لـ) إّما( نحو قوله تعاىل 

 "َفنَّ احلق ؟هل تعرِ  " ،"ال تفعَلنَّ رشًا  " :نحو ،اً طلبوكذا إذا وقع  ،"دًا... أح

وهناك  ،ألنه دائاًم دال عىل الطلب ،ومنه تعرف أن كل فعل أمر جيوز تأكيده

 .ال حاجة لذكرها توكيدال فيها يندرموارد أخرى قليلة 

 " :فيقول مثال ،بعض اخلطباء يرتك توكيد ما هو واجب التأكيد :مالحظة

أو يؤكد ما ال  ،كمواهلل أَلُقاتَلنَّ  :والصحيح "كم حتى ينكرس سيفي واهلل أَلقاتلُ 

 " :والصحيح "سأكتمنَّ علمي عّمن ال يستحق  " :فيقول مثال ،جيوز تأكيده

سوف أفعلّن لَ  "أو  "واهللِ ال أفعلنَّ إال ما يرضيك  " :أو يقول ،"سأكتُم 
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إين أَلعلمّن كذا  " :أو يقول ،لسوف أفعُل  –ال أفعُل  :والصحيح "مايرضيك 

 ألعلُم. :والصحيح "
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 متارين

 ،وإذكر هل هو واجب التأكيد أم جائزه أم ممتنعه ،أيتيجْد امليارع فيام 

 :ثم أعربه

مْحِن َصْومًا  " :قال تعاىل*  ا َتَريِنَّ ِمَن اْلَبرَشِ َأَحدًا َفُقويِل إيِنِّ َنَذْرُت لِلرَّ َفإِمَّ

َم اْلَيْوَم إِْنِسيًّا   .(26)مريم (0)"َفَلْن ُأَكلِّ

ِْم " :وقال*       َسَبنَّ الَِّذيَن ُقتُِلوا يِف َسبِيِل اهللِ َأْمواتًا َبْل َأْحياٌء ِعنَْد َرهبِّ َوال حَتْ

 .(168)آل عمران (2)"ُيْرَزُقوَن 

ُْم َفَلُيَبتُِّكنَّ  " :وقال عىل لسان الشيطان)لع(*  نَُّهْم َوألَُمنَِّينَُّهْم َوآلُمَرهنَّ َوألُِضلَّ

 ُ ْيطاَن َولِيًّا ِمْن ُدوِن اهللِ آذاَن األَْنعاِم َوآلُمَرهنَّ نَّ َخْلَق اهللِ َوَمْن َيتَِّخِذ الشَّ ُ ْم َفَلُيَغريِّ

 (3) (118)النساء"َفَقْد َخرِسَ ُخرْسانًا ُمبِينًا 
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اِغِريَن  " :وقال*            ْ َيْفَعْل ما آُمُرُه َلُيْسَجنَنَّ َوَلَيُكونًا ِمَن الصَّ  (0)"َوَلئِْن مَل

 .(32)يوسف

قاَل ُموسى َأ َتُقوُلوَن لِْلَحقِّ ملََّا جاَءُكْم َأ ِسْحٌر هذا َوال ُيْفلُِح "  :وقال*           

اِحُروَن   . (77)يونس (2)"السَّ

قاَل َقْد ُأِجيَبْت َدْعَوُتُكام َفاْسَتِقيام َوال َتتَّبِعانِّ َسبِيَل الَِّذيَن ال  " :وقال*           

 .(38يونس (3)"َيْعَلُموَن 

 (4)" َوَيُقوُل اإِلْنساُن َأ إِذا ما ِمته َلَسْوَف ُأْخَرُج َحيًّا"  :وقال*           

 .(66)مريم

ِن "  :وقال*            َوَلْو َنشاُء ألََرْيناَكُهْم َفَلَعَرْفَتُهْم بِِسيامُهْم َوَلَتْعِرَفنَُّهْم يِف حَلْ

 .(37)حممد (5)" اْلَقْوِل َواهلُل َيْعَلُم َأْعامَلُكمْ 
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 ،َينَّ حلياًم وال سفيهًا ؛ فإن احلليم يقليكال متارِ  " :وعن أيب عبد اهلل )ع(* 

 .(0)"والسفيه يؤذيك

 * وقال أبو طالب)ع( يف أمري املؤمنني)ع(:    

 (2)ني فالصرب أحجى    وكل امرئ مصرُيه لَِشعوِب اصربْن يابُ           

 اهتمها باخليانة:وقال الشاعر يف زوجه  *     

 (3)َلتقعِدنَّ مقعَد الَقِصِّ               منَي ذي القاذورة املقيلّ                    

 أو حتلفي بربِك العيلِّ                أين أبو ذيالِك الصبيِّ 

 (4)انايت فأرجَو          ُتقىض فريتدَّ بعض الروح للبدنِ هل تعرفون لبُ *       

 (5)َسمه العداة وآفة اجُلُزرِ       ال يبَعدْن قومي الذين هُم       *        
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 الكالم يف شبه الفعل :انياا ث

  :وهو ستة أقسام ،الفعل من األسامء شبه الفعل هو ما يعمل عمل

 اسم الفعل  -أ
وإما اسم  ،َد عُ بَ )شتان( و)هيهات( بمعنى  :نحو ،وهو إما اسم فعل ماضٍ  

)صْه(  :نحو ،ما اسم فعل أمرإو ،)وْي( بمعنى أتعجب :نحو ،ميارعفعل 

)نزاِل(  :ما جاء عىل وزن )َفَعاِل( نحوو ،و)مْه( بمعنى متهْل  ،بمعنى اسكْت 

 و)حذاِر( بمعنى احذر.  ،بمعنى انزل

وفاعله  "صْه يافالن  " :نحو ،بدون رشوط فريفع فاعالً  ويعمل عمل الفعل

فاعل هنا هو وال "شّتاَن ما بيننا  " :ونحو ،هنا ضمري مسترتتقديره )أنت(

نحو  ،وينصب مفعوالً به إذا كان اساًم للفعل املتعدي ،االسم املوصول )ما(

َم هذا  "قوله تعاىل:   "ُقْل َهُلمَّ ُشَهداَءُكُم الَِّذيَن َيْشَهُدوَن َأنَّ اهلَل َحرَّ

فـ)شهداء( هنا مفعول به السم الفعل )هلّم( ؛ ألنه اسم للفعل  (157)األنعام

 )أحرْض( املتعدي.
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 اسم الفاعل   –ب 
فريفع  ،فإنه يعمل عمل فعله بدون رشط إذا كان اسم الفاعل مقرتنًا بأل

 ،والً أييًا إذا كان فعله متعدياً فاعاًل فقط إذا كان فعله الزمًا وينصب مفع

 ،"هذا القاتُل أبوه زيدًا  " :نحوو ،)أمُر(هو والفاعل  " هذا القائم أمُره " :نحو

والفاعل  "العامُل خريًا مأجور  " :ونحو ،والفاعل هو )أبو( واملفعول به )زيد(

 )هو(.هنا ضمري مسترت تقديره 

ال يكون داالً عىل أن  (0)برشطعمل ذلك العمل  ًا من ألوإن كان جمرد

 "وهو حماِسٌب الناَس يوم القيامة  "و  "إن اهلل رازٌق العباَد  " :نحو ،املايض 

فإن كان داالً عل املايض مل  ،والفاعل يف املثالني ضمري مسترت تقديره )هو(

 :وال يصح "عمرٍو  عيل )ع( قاتُل  " :نحو ،بل جتب إضافته إىل معموله ،يعمل

 يطركان م " :وال يصح " يطِرَب القلِب مكان  " :ونحو ،"ًا عيل قاتٌل عمر "

   ."بًا قلُبه 

جاز  ،رض املتكلم نفسه يف ذلك الزمانبأن فَ  ،نعم لو ُحكيت احلالة املاضية

 "َوَكْلُبُهْم باِسٌط ِذراَعْيِه بِاْلَوِصيِد  " :نحو قوله تعاىل ،عمل اسم الفاعل

 .(13)الكهف
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إىل  وز أييًا ترك إعامله وإضافتهإذا جاز اعامله جي أن اسم الفاعل واعلم 

 ،شاخَص البرِص  فالن هذا :"شاخصًا برُصه فالن  هذا " :تقول يف نحو ،عامله

 شاكُر فيلِك. أنا  :" ٌر فيَلكأنا شاك " :ويف

هذا فّعاٌل  " :نحو ،فتعمل مثله برشطه ،الفاعل صيغ املبالغةوتلحق باسم 

   ."هو ِمهذارًا يف الكالم  وما ،وهو سميع للنصيحة ،ُد بهما يعِ 

 اسم املفعول  -ج
ط عمل اسم ولمجهول( برش)املبني ل عمل فعلهويعمل اسم املفعول      

 ،عمل من غري رشطمقرونًا بأل كان فإذا  ،الً فريفع نائب فاعٍل الفاع ،الفاعل

برشط فوإذا كان جمردًا من أل  ،" (0)جاء املسموُع كالُمه املُطاع يف قومه " :نحو

هذا أمر  "املرائي ما مقبوٌل عمُله  " ،"ما حمموٌد الظاملون  " :نحو ،عدم امليّض 

ففي كل ذلك قد رفع اسم املفعول نائب فاعل هو يف املثال  "مستطاٌع فعُله 

نصب مفعوالً وقد يَ  ،()فعُل  :)عمُل( ويف الثالث :ويف الثاين )الظاملون( :األول

فنائب  "كُل انساٍن ُموىفًّ عمَله  " :نحو ،به وذلك إذا كان فعله متعديًا ملفعولني

( مفعول به السم املفعول ضمري مسترت يعود عىل )كل( و)عمل الفاعل هنا

 )موىف(.
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 الصفة املشبهة -د
فـ)وجه(  "جاء احلسن وجُهه  " :تقول ،الفعلعمل الصفة املشبهة تعمل و 

جاء احلسن  " :فتقول ،فاعل للصفة املشبهة )احلسن( وجيوز نصبه عىل التمييز

 ."جاء احلسن الوجِه  " :فتقول ،وجيوز أييًا إضافته اىل الصفة"وجهًا 

 ."أو طبعًا أو الطبعِ  هاملؤمن كريم طبعُ  ": ونحو

 ؛ ألهنا ال تشتق اال من الفعل الالزم. بهفعوال موال تنصب الصفة املشبهة 

 املصدر  -هـ
 " :نحو ،ويعمل املصدر عمل فعله برشط أن يصح تقديره بـ)أن( والفعل

ألنه  -فاملصدر )إكرام( عامل عمل فعله )أكرم(  "ك الييَف رسين إكرامُ 

فرفع  - "ين أن أكرمت الييف رّس  " :ولقت ،ن( والفعليصح تقديره بـ)أ

والرفع  ،ألهنا ضمري حمله اجلر بعارض االضافة -لكاف( الثانية فاعاًل وهو )ا

 ل املتعدي.عونصب مفعوالً وهو)الييف( ألنه من الف  - باألصل

َفباِم َنْقِيِهْم ِميثاَقُهْم َوُكْفِرِهْم بِآياِت اهللِ َوَقْتلِِهُم األَْنبِياَء  " :ونحو قوله تعاىل

ْم ُقُلوُبنا  ُغْلٌف َبْل َطَبَع اهلُل َعَلْيها بُِكْفِرِهْم َفال ُيْؤِمنُوَن إاِلَّ َقلِياًل بَِغرْيِ َحقٍّ َوَقْوهِلِ

تانًا َعظِياًم )النساء * ْم َعىل َمْرَيَم هُبْ    .(156َوبُِكْفِرِهْم َوَقْوهِلِ

مصادر  (األوىل و)قْتل( و)قول( األول والثاينرض( و)كفْ فكل من )نقْ 

فبأن  " :-يف غري القرآن  –تقول  ،عاملة ؛ ألهنا يصح تقديرها بأن والفعل

 وبأن قالوا. ،وأن قتلوا ،وبأن كفروا ،نقيوا
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( ومفعول ومفعول األول )ميثاق ،ياف)هم(وفاعل اجلميع هم اليمري امل

 الثاين )األنبياء( ومفعول الثالث اجلملة )قلوبنا غلف(.

)الغيبة( مصدر ؛ لكنه غري فـ "ك أخاك بام يكره كرُ الغيبة ذِ  " :ويف احلديث

نه يصح و)ذْكر( مصدر عامل ؛ أل ،عامل ؛ ألنه ال يصح تقديره بـ)أن( والفعل

 وفاعله الكاف )املياف عارضًا( ومفعوله )أخا(. ،تقديره هبام

أخي  ك وابنِ قرَب وليِّ اللهم ال جتعله آخر العهد من زياريت  " :ويف الزيارة

 ،( املياف اىل فاعلهة)قرب( هنا منصوب باملصدر )زيار فـ "نبيك عليه السالم 

 ،يلتفتون اىل ذلكومع األسف فإن بعض اخلطباء ال  ،وهو )ياء املتكلم(

 .فيجّرون)قرب(

واملقصود من  ،مطلقًا بال قيد وال رشط ائبًا عن فعله عملنوإذا كان املصدر 

ذي يكون من ال الفعل الطلبياملصدر النائب عن فعله هو الذي ينوب عن 

 "ورضبًا رقاَب الِعدى  ،صربًا عىل البالء " :نحو ،لفظه لغرض تأكيد الطلب

بِرًا بوالديك ال عقوقًا  " :ونحو ،وارضب رقاب العدى ،اصرب عىل البالء :أي

   عقوقًا( نائب عن  )ال تِعّق(.و) ال ،فـ)بّرًا( نائب عن )ُبّر( "هلام 
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 اسم التفضيل  -و

 " :ومثال الكحل هو  ،ونظائرهالُكحل  ييل إال يف مثالوال يعمل اسم التف

فـ)الكحل( هنا فاعل  "عني زيد يف ُل يف عينه الكحُل منه مارأيت رجاًل أمج

 السم التفييل )أمجل( فهو عامل.

هل  "و  ،"ما رأيُت أحدًا أحق يف حقه الثناُء منه يف حق عيل  " :ونظري ذلك

   وقس عىل ذلك. "شخصًا أوىل به االحساُن من االم  علمَت 

ل يف االفراد  (ألـ)فًا بوإذا كان اسم التفييل معرَّ  جيب مطابقته للمفيَّ

وهي الكربى  ،هو االكرب سناً  " :تقول ،والتثنية واجلمع والتأنيث والتذكري

 " وهن الكربيات سناً  ،كابر سناً وهم األكربون أو األسنًا  نومها األكربا ،سناً 

سنًا أو هم األكرب سنًا أو هن األكرب  هي األكرب سنًا أو مها االكرب " :وال يصح

 فانتبه!  "سنًا 
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  :متارين

 :عمل الفعل فيام يأيت مبينًا معموالته ملاُدّل عىل االسم الع  -1

ٌ ما ُهْم فِيِه َوباطٌِل ما كاُنوا َيْعَمُلونَ " :قال تعاىل*   (0)" إِنَّ هُؤالِء ُمَتربَّ

 .(138)األعراف

 .(277)البقرة (2)"  َاْذُكُروا اهللَ َكِذْكِرُكْم آباَءُكْم َأْو َأَشدَّ ِذْكراً  " وقال:* 

 (3)" َصْدُركَ إَِلْيَك َوضائٌِق بِِه  ََلَعلََّك تاِرٌك َبْعَض ما ُيوحى "  :وقال* 

 .(12)هود

ْيِف إِليالِف ُقَرْيشٍ  ":وقال*  تاِء َالصَّ  (.2)قريش(4)"* إِيالفِِهْم ِرْحَلَة الشِّ

 .(15)البلد (5)"َأْو إِْطعاٌم يِف َيْوٍم ِذي َمْسَغَبٍة * َيتِياًم ذا َمْقَرَبٍة  ": وقال* 

 .(23)الروم (6)"خَتاُفوهَنُْم َكِخيَفتُِكْم َأْنُفَسُكْم "  :وقال*         

                                                        



 شبه الفعل وعمله                       ~ 201~  الجملة الفعلية 

  

ُه آثٌِم َقْلُبهُ  ":وقال*       هاَدَة َوَمْن َيْكُتْمها َفإِنَّ  (0)" َوال َتْكُتُموا الشَّ

 .(233البقرة)

ا  *كهيعص  " :وقال*   َك َعْبَدُه َزَكِريَّ  .(2)مريم (2)"ِذْكُر َرمْحَِت َربِّ

كاَة َواملُْْؤِمنُوَن بِاهللِ َوالْيَْوِم "  :وقال*    الَة َواملُْْؤُتوَن الزَّ َواملُِْقيِمنَي الصَّ

 .(162)النساء (3)"اآلِخِر ُأولئَِك َسنُْؤتِيِهْم َأْجرًا َعظِياًم 

ْم َواهللُ َعلِيٌم بِالظَّاملنَِِي "  :وقال*   ُعوَن هَلُ  .(4)(47)التوبة" َوفِيُكْم َسامَّ

مَ  ":وقال*    (5)" ُقْل َهُلمَّ ُشَهداَءُكُم الَِّذيَن َيْشَهُدوَن َأنَّ اهللَ َحرَّ

   .(157)األنعام

ُكْم َمْن َضلَّ إَِذا  " :وقال*   َا الَِّذيَن آَمنُوا َعَلْيُكْم َأْنُفَسُكْم ال َيرُضه يا َأهيه

 .(175)املائدة (6)" اْهَتَدْيُتمْ 
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ِْم َوِرْضوانًا  " :وقال*   راَم َيْبَتُغوَن َفْياًل ِمْن َرهبِّ نَي اْلَبْيَت احْلَ "  َوالَ آمِّ

 .(0)(2)املائدة

أمن العدل يا بن الطلقاء ختديُرك "  :يف خطبة السيدة زينب )ع( *

 .(2)"حرائَرك وإماَئك وسوُقك بناِت رسول اهلل سبايا 

 السالم عليك يا ابا اإلمام املنتظر " :ويف زيارة اإلمام العسكري* 

املُحتَجِب عن أعني  ،والثابتِة يف اليقني معرفُته ،الظاهرِة للعاقِل ُحّجُته

نا به اإلسالم جديدًا بعد واملُعيِد ربه  ،واملُغيَِّب عن دولة الفاسقني ،الظاملني

 .  (3)"والقرآن غيًا بعد اإلندراس  اإلنطامس

 

ربوِر أن تكتبني من حجاج بيتك احلرام امل " :ويف دعاء شهر رميان*  

ِر عن سيئاهِتم  هم املشكوِر سعُيهم املغفور ذنوهُبم املُكفَّ  . (4)"حجه
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هم       بني احلطيم وبني حويض زمزمِ *    (0)إين حَلفُت برافعنَي أكفَّ

 (2)َحِذٌر أمورًا ال تيري وآمٌن       ما ليس ينجيه من األقدارِ *   

 (3)إليه الـ       بذُل منه إليك يا بن سنانِ  امَرًأ أحسنَ ما رأيت *   

 (4)أحساهُبم          بيُض الوجوِه من الطراز األولِ  كريمةٌ  شمه األنوِف *  

 (5)واملسقطني هلا أعز جنني               ها ببيتَ  واهلامجني عىل البتولةِ *  

 .(6)"به  ال يصح موِعُدك أهَلك بيشء وأنت ال تريد الوفاء "*  

 

  .(7)"رَضبتي زيدًا  نْ ندمُت مِ  " *
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 الكالم يف الفاعل :اا لثثا

متقدم  أوشبهه()فعل الذي ُأسند إليه االسم  الفاعل باصطالح النحاة هو

قتل زيٌد  " :نحوفاملحدث  ،عليه باالصالة سواء كان حُمِدثًا له أو منفعاًل به

 " :واملنفعل نحو ،فهو فاعل )قتل(الذي قبله الفعل  ( أحدثزيدـ)ف ،"عدَوه 

 – هو فاعلدثه ومع ذلك انفعل بالفعل )مات( ومل حي)عمرو( فـ "مات عمٌرو 

 .أيياً  -باالصطالح 

)فالن( فاعل ـف "و انكرست العصا  ،الٌن العصاكرس ف " :مثالً وإذا قلنا 

 .(0)و)العصا( فاعل منفعل ،ثدِ حُم 

 "هذا الكريم أبواه  "و " خوه زيداً هذا قاتل أ " :ومثال شبه الفعل 

)أبوا(  و ،وهو فاعل حمدث (املثال األول فاعل شبه الفعل )قاتل فـ)أخوه( يف

 منفعل. وهو فاعلفاعل شبه الفعل )الكريم( 

ليخرج املبتدأ ؛  باألصالة متقدمًا عىل االسمبكونه وقّيدُت الفعل )وشبهه( 

 "قائم زيد  " :نحو ،شبه الفعل قدم عليهنعم قد يت ،الفعل قدم عليهيت فإنه ال
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قويل ـ)وهذا ما أرشت إليه ب ،طارئ واالصل تقديم املبتدأ )زيد(لكن ذلك أمر 

  (. باألصالة

ل ُقتِ  " :نحو ،خرج نائب الفاعل "كان حمدثًا له أو منفعاًل به  " :بقويلو 

سند إليه فعل قبله إال أنه ال حمدث له وال منفعل ساًم أُ افإنه وإن  كان  "اللصه 

 .(0)به

كام إذا كان مبنيًا أو  ،وقد يكون رفعه حمالً  ،وحكم الفاعل هو وجوب الرفع

ما يموت  " :الثاين ومثال "فاز هؤالِء  " :مثال األول ،مدخوالً حلرف جٍر زائد

 " :ونحو ،فإن )شخص( هنا جمرور لفظًا مرفوع حمالً  " من شخٍص إال بإذن اهلل

 ،ر لفظًا مرفوع حماًل فاعل )كفى(فإن لفظ اجلالله هنا جمرو "كفى باهلل شهيدًا 

فإن  "َأكرْم بحاتٍم  " :وذلك مّطرد  يف صيغة )أفعْل به( من التعجب ؛ نحو

 املتعَجب منه فيها جمرور لفظًا مرفوع حماًل فاعل.

 "ذهْبنا  " :نحو ،وقد يكون ضمريًا ظاهراً  ،كاألمثلة ،ظاهراً يكون  والفاعل

فالفاعل هنا ضمريًا مسترتًا  "املاُل يذهب  " :نحو ،أومسترتاً  ،) نا( فاعلفإن

 تقديره )هو(.
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رسين أْن فزَت  " :نحو  ،من )أن( والفعل مؤّوالً  وقد يكون الفعل مصدراً  

أو مؤوال  ،"رسين فوُزك  " :والتقدير ،فاعلفع فـ)أن( والفعل هنا يف حمل ر "

أو من  ،والتقدير هو التقدير "رسين ما فزَت  " :نحو ،من )ما( والفعل

 والتقدير هوهو.  "رسين أّنك فزت  " :نحو ،)أّن(واسمها وخربها

 ه مؤنثًا حقيقيًا )وهو ما كان لهإذا كان فاعل )والصفة( الفعل (1)وجيب تأنيث

ه  "و  "تنفع البقرة  "و  "قامت هنٌد  " :تقول ،فرج(    :جيوزال و "هو طاهرٌة امه

 ."أو هو طاهر ُأمه  ،أو ينفع البقرة ،قام هند "

وكذا جيب التأنيث إذا كان الفاعل ضمريًا عائدًا عىل مؤنث حقيقي أو غري 

 ."البقرة تنفع  "و  ،"النساء ُقمَن  " ،"هند قامت  " :نحو ،حقيقي

هذا يف غري )نِْعَم( و)بِئس( أما مها فال جيب تأنيثهام وإن كان الفاعل مؤنثًا 

نعمْت  " :وجيوز "وبئس  املرأة هنٌد  " ،" فاطمة نعم املرأةُ  " :نحو ،حقيقياً 

 ح.ولكن التذكري أرج "وبئسْت املرأُة هند  " ،"املرأة فاطمة 

 ،هتذكريالتأنيث فيجوز تأنيث الفعل و غري حقيقيوأما إذا كان الفاعل  

هو  ":نحوو "طلع الشمُس  "أو  "ْت الشمُس طلع " :نحو ،والتأنيث أرجح

 ."مقطوعة يُده أومقطوع يُده 
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بمعنى احلاق ألف  ،مع ظهور الفاعل أبداً  وال جيوز تثنية الفعل أو مجعه

 ،جاء الزائرون ،جاء الزائران " :نحو ،االثنني أو واو اجلامعة أو نون النسوة به

أو ِجئن  ،أو جاءوا الزائرون ،جاءا الزائران " :فال يقال "جاءت الزائرات 

 ." الزائرات

وهي لغة  ،نعم ورد ذلك عىل لغة ضعيفة تسمى لغة )أكلوين الرباغيث( 

ولكنها لغة ضعيفة ال حيسن حماكاهتا إال عند  ،كام قيل ،قبيلتي دبري وفقعس

 رضورة الشعر.

فيقولون  ،يكثر بعض اخلطباء حماكاة هذه اللغة وكأهنا هي األصل :مالحظة

وهذا  "ويبِقنْيَ النساء  ،وُيرجون الرجال ،وقمَن النساء ،قاموا الرجال " :مثال

 نسوة.والصحيح حذف واو اجلامعة ونون ال ،ال يصح كام عرفت

 ،علاًم أو نكرة وما جرى جمرامها أن يكون يف فاعل )نعم( و)بئس( وال جيوز

بل جيب هنا نصب النكرة  "نعم رجٌل عيلٌّ  "أو  "عم عيٌل رجاًل نِ  " :فال يقال

فالفاعل هنا ضمري  "نعم رجاًل عيلٌّ  " :فتقول ،عىل التمييز وإضامر الفاعل

 مسترت وجوبًا تقديره )هو(.

( يف كـ)داود ،بعد هذا الفاعل يسمى املخصوص باملدح أو الذم واالسم

وهو  "بئس القائُد جالوت  " :و)جالوت( يف قولنا "نعم العبُد داوُد  " :قولنا

 " ،"نعم العبُد هو داوُد  " :والتقدير ،واجب الرفع عىل أنه خرب ملبتدأ حمذوف

 ."وبئس القائُد هو جالوُت 
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 متارين

 : عاملهبنّي و ،وأعربه ،فيام يأيت ُدّل عىل الفاعل -1

ِه  " :قال تعاىل*       َح اهللُ َصْدَرُه لإِِلْسالِم َفُهَو َعىل ُنوٍر ِمْن َربِّ َأ َفَمْن رَشَ

ْم ِمْن ِذْكِر اهللِ ُأولئَِك يِف َضالٍل ُمبنِيٍ  َل َأْحَسَن  * َفَوْيٌل لِْلقاِسَيِة ُقُلوهُبُ اهللُ َنزَّ

ْم ُثمَّ َتلِنُي  ُ ِديِث كِتابًا ُمَتشاهِبًا َمثايِنَ َتْقَشِعره ِمنُْه ُجُلوُد الَِّذيَن َُيَْشْوَن َرهبَّ احْلَ

ْم إىِل ِذْكِر اهللِ ذلَِك ُهَدى اهللِ هَيِْدي بِِه َمْن َيشاُء َوَمْن ُيْيلِِل اهلُل  ُجُلوُدُهْم َوُقُلوهُبُ

 .(23)الزمر (0)" ْن هادٍ َفام َلُه مِ 

ْم لِِذْكِر اهللِ َوما َنَزَل ِمَن "  :وقال*         َشَع ُقُلوهُبُ ِذيَن آَمنُوا َأْن خَتْ ْ َيْأِن لِلَّ َأ مَل

قِّ َوال َيُكوُنوا َكالَِّذيَن ُأوُتوا اْلكِتاَب ِمْن َقْبُل َفطاَل َعَلْيِهُم األََمُد َفَقَسْت  احْلَ

ْم َوَكثرٌِي ِمنُْهْم فاِسُقوَن   .(16)احلديد (2)"ُقُلوهُبُ
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 .(58)األنعام (0)"َوما َتْسُقُط ِمْن َوَرَقٍة إاِلَّ َيْعَلُمها  " :وقال*       

بلغني أّن فتى من  " :)ع( يف كتابه البن حنيفوقال أمري املؤمنني *       

 .(2)"فتيان أهل البرصة دعاك إىل مأدبٍة فأرسعَت إليها  

 يسري بقاُؤه قليٌل مكُته ومكروة بالء عىل أن ذلك " :ويف دعاء كميل*      

 .(3)"قصري مدُته 

 .(4)"هّون ما نزل يب أنه بعني اهلل"احلسني)ع( يوم عاشوراء: ت من كلام*     

 (5)وهيهاَت خلٌّ يف العقيق نواِصله    وهيهاَت هيهاَت العقيُق وَمن به   *     

  (6)فام نيُل اخللود بمستطاعِ   فصربًا يف جماِل املوت صربًا    *      

 (7)احلسْب  مهزوُل  اجلسمِ  ه        وسمنيِ رُض عِ  سمنيٌ  رب مهزولٍ *      

  :اخلطأ سببوبنّي  ،خطاء يف اجلمل التاليةاكتشف األ -2
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نعم املرأُة  –(3)رأيَن النساُء ذلك – (2)هو كريم أخُته – (0)السامء يمطرُ )

 (6)تفرقت املسلمون – (5)ُيذهب العقلاخلمر  – (4)أبوامها هذان جاءا  -خدجية 

  (8)بئس معاويُة أمرياً   –  (7)حتجب املؤمناُت  –سفر النساُء  –جاءت  الرجاُل  –

  (.(9)نِعم فارٌس هذا -
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 نائب الفاعلالكالم يف  :رابعاا 

 بعدفُيسند إليه الفعل  ،(0)هو ما حّل حمل الفاعل عند حذفه :نائب الفاعل 

وجتري عليه أحكام الفاعل من وجوب  ،املبني للمجهول تغيري صيغته اىل 

وحذف عالمة التثنية واجلمع إذا كان  ،وتأنيث فعله إذا كان هو مؤنثاً  ،الرفع

 إىل غريها من أحكام الفاعل. ،ظاهراً 

  :هي ،وإنام ينوب عن الفاعل أحد أربعة أشياء

َقَتَل عيلٌّ  " :فإن أصله "ُقتَِل عمٌرو  " :نحو ،وهو األصل ،املفعول به -1

هذا مقطوعة  " :ونحو ،وناب عنه املفعول به )عمرو( ،فُحذف الفاعل "عمرًا 

اسم مفعول ؛ فريفع نائب  فـ)يداه( نائب الفاعل لـ)مقطوعة( ألنه " يداه

 كام تقدم. ،فاعل

أعطيُت السائَل درمهًا  " :نحو ،وإذا كان يف اجلملة مفعوالن ينوب أحدمها

 ."ُأعطي درهٌم السائَل  "أو  "ي السائُل درمهًا ُأعطِ  " :تقول "
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ُقوتِل  " :نحو ،أي خمصصًا بوصف اً ّص برشط أن يكون خمت ،صدرامل -2

 " :نحو ،بعدد معني وأ "األبطال قوتل قتاُل  " :نحو ،بإضافة وأ "قتاٌل شديٌد 

ب رضبٌة واحدةٌ  ب  رضبتان  ،رُضِ قوتِل قتاٌل أو  " :وال جيوز أن يقال. "و رُضِ

 ."رُضب رضٌب 

  ."يصاُم يوُم اجلمعة  "و "ِسرَي فرَسٌخ  " :نحو  ،الظرف – 3

  ِسري مسافٌة أو ِصيم " :فال يقال مثال ،ويشرتط أن يكون خمتّصًا أيياً 

 ."وقٌت 

فال   ،)عند( نحو ،مالزمًا للنصب عىل الظرفية كام يشرتط أن ال يكو ن

 ."ُأقيَم عندك  " :يقال

وِسري يف  ،وُأِخذ باللجام ،ُركِب عىل الفرس " :نحو ،اجلار واملجرور – 4

 فاجلار واملجرور يف هذه األمثلة يف حمل رفع نائب فاعل. " الطريق

فينوب املفعول  ،كان يف اجلملة مفعول به وبعض هذه الثالثة أو مجيعهاوإذا 

ب  " :مثال ذلك  ،به عن الفاعل دون غري ؛ ألنه األصل يف النيابة كام تقدم رُضِ

فال يصح أن ينوب غري )فالن( الذي  " أوالده أمامَ  دارهرضبٌا شديدًا يف  فالنٌ 

 ،أو رُضب يف داره فالناً  ،شديٌد  رُضب فالنًا رضٌب  " :فال يقال ،هو املفعول به

 . "أو رُضب أماُم أوالده فالنًا 
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 :متارين

 : عاملهوبنّي  ،هعربأو ،عىل نائب الفاعل فيام يأيتُدّل   -1

ُكْم َلِفي َقْوٍل خُمَْتلٍِف "  :قال تعاىل*      ُقتَِل  * ُيْؤَفُك َعنُْه َمْن ُأفَِك  * إِنَّ

اُصونَ  رَّ  .(17)الذاريات (0)" اخْلَ

َفْت َأْبصاُرُهْم تِْلقاَء َأْصحاِب النَّاِر قاُلوا َربَّنا ال "  :وقال*          َوإِذا رُصِ

َعْلنا َمَع اْلَقْوِم الظَّاملنَِِي   .(47)األعراف (2)"جَتْ

ا " :وقال*   ا َدكًّ ِت األَْرُض َدكًّ َء َيْوَمئٍِذ بَِجَهنََّم َيْوَمئٍِذ َوِجي ...َكالَّ إِذا ُدكَّ

ْكرى َيتَ  ُر اإِلْنساُن َوَأنَّى َلُه الذِّ  .(23)الفجر (3)"َذكَّ

ا َسِمْعنا ُقْرآناً "  :وقال*  نِّ َفقاُلوا إِنَّ ُه اْسَتَمَع َنَفٌر ِمَن اجْلِ ُقْل ُأوِحَي إيَِلَّ َأنَّ

 .(1)اجلن (4)"َعَجبًا 
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رِصاَط الَِّذيَن َأْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغرْيِ املَْْغُيوِب َعَلْيِهْم َوالَ "  :وقال*       

الِّنَي   .(7)الفاحتة (0)" اليَّ

وِر َنْفَخٌة واِحَدٌة  " :وقال*        باُل  * َفإِذا ُنِفَخ يِف الصه َومُحَِلِت األَْرُض َواجْلِ

ًة واِحَدًة  تا َدكَّ  .(14)احلاقة (2)"َفُدكَّ

َل َعَلْيِه اْلُقْرآُن مُجَْلًة واِحَدًة َكذلَِك "  :قالو*        َوقاَل الَِّذيَن َكَفُروا َلْو ال ُنزِّ

ْلناُه َتْرتِياًل   .(32)الفرقان (3)"لِنَُثبَِّت بِِه ُفؤاَدَك َوَرتَّ

َحَرُة ملِِيقاِت َيْوٍم َمْعُلوٍم "  :وقال*        َوِقيَل لِلنَّاِس َهْل َأْنتُْم  *َفُجِمَع السَّ

 .(38)الشعراء (4)"جُمَْتِمُعوَن 

ٍر َوال ُينَْقُص ِمْن ُعُمِرِه إاِلَّ يِف "  :وقال*        ُر ِمْن ُمَعمَّ  كِتاٍب إِنَّ َوما ُيَعمَّ

 .(11)فاطر (5)" َيِسريٌ  ذلَِك َعىَل اهلل
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ه رسبُ  ىلًّ يف بدنه خُم  من كان صحيحاً "  :)ع(وعن أيب عبد اهلل الصادق *     

 .(0)" حلة فهو ممن يستطيع احلجاله زاد ور

 ،شطر كلمةب ومن أعان عىل قتل مسلم ول"  :وعن رسول اهلل )ص(*          

 .(2)"آئٌس من رمحة اهلل  :جاء يوم القيمة مكتوبا بني عينيه

 (3)أنا ابن دارَة معرفوفًا هبا نسبي   وهل بدارَة ياَلناِس من عارِ *     

 (4)يأهل يثرَب ال مقام لكم هبا      ُقتل احلسنُي فأدمي مدراُر    *     

 (5)اجلسم منه بكربالَء مرّضٌج      والرأس منه عىل القناِة ُيدارُ            

 (6)ما ُلفَّ يف خرق القوابل مثُله       إال ابُن آمنَة النبي حممُد *           

 :وغرّي ما يلزم مبينًا السبب ،للمجهولابِن أفعال اجلمل التالية  -2

  - رسُت وسط الطريق -  أعطيُت هديًة الفائزَ  - رضبُت رضبًا شديدًا أخاك" 

 .(7)"سعيُت سعيًا  - سافرُت يوَم اجلمعة
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 –ُقتِل امرأةٌ  – كُجلِس عندُ )؟ملاذا كان كل مجل من اجلمل األتية خاطئة -3

 . (0) ( زيداً  عىل رأِسهرُضب  –الشمُس ُكِسَف  –مون القادمون ُيكرَ  –ُأقيم زمانٌ 
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 الفعل وشبهه متعلقاتالكالم يف  :خامساا 

يتعدى إليها  ثامنية ُأمور بهئأو نا هفاعل استيفائهبعد  (أو شبههالفعل)بيلحق  

املفعول به واملفعول املطلق ) املفاعيل اخلمسة :هي ،الفعل)أوشبهه(أثر 

واجلار مع  ،واحلال ،واملستثنى ،واملفعول فيه واملفعول له واملفعول معه(

 .جمروره

واجلار مع جمروره  ،منصوبة إال املستثنى يف بعض صوره وكل هذه امللحقات

 :وإليك التفصيل .ولذا فهو ينوب عن الفاعل ،يكون يف حمل نصب دائامً 
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 املفعول به  -2

كّرم  " :نحو ،اً يتقديروقوعًا ولو  وهو ما وقع عليه الفعل املتعدي عن فاعله

عليه فعل اهلل تعاىل وهو فاإلنسان هنا مفعول به ؛ ألنه وقع  "اهللُ اإلنساَن 

فـ)اللص( مفعول شبه الفعل  "أبوه اللَص هذا اليارب  " :ونحو ،التكريم

  وهو الرضب. ،)اليارب( ؛ ألنه وقع عليه فعل األب

 " :نحو ،فال حيتاج اىل مفعول به ،أما الفعل الالزم فال يتعدى عن فاعله

 ."قام فَلتان  ،ذهب فالنٌ 

غري العائدة بوصله بـ)هاء اليمري( ويمكنك متييز الفعل الالزم من املتعدي 

مرض( فال ) :نحو ،و متعٍد وإال فهو الزمفإن  قبلها فه ،أو املصدرعل الظرف 

يقبلها االزم أييًا فال  أو املصدر نعم إذا كانت عائدة عىل الظرف ،مرضه :يقال

 ." السفر سافرته " ،"رميان ُضمُته  " :نحو ،تكون عالمه

ومع ذلك تكون بعض األشياء ال يقع عليها فعل الفاعل  :فإن قلَت 

ال  " :اجلار( يف نحوو) "ال يعذُب اهللُ املطيَع  " :كـ) املطيع( يف نحو ،مفاعيل

لوال  " :)زيد( يف نحوو  "أكرم الصديَق  " :صديق( يف نحوو) ال "تؤِذ اجلاَر 

 ."خوف اهلل لرضبُت زيدًا 



 المفعول به                               ~ 233~  الفعل ملحقات 

  

فإن الوقوع يف  "ًا يتقدير كان الوقوع ولو " :إليه بقويل هذا ما أرشُت  :قلُت 

در أوالً ال يمكن تسليط النفي أو قَّ ؛ ألنه لو مل يُ هذه األمثلة مقّدر احلصول 

   النهي أو األمر عليه. 

 ":نحو ،كام يف أفعال اإلعطاء ،عل اىل أكثر من مفعول بهوقد يتعدى الف 

اين املفعول األول )السائل( والث "وكسوُته ثوبًا  " ،" أعطيُت السائَل ديناراً 

 وكام يف )ظّن( وأخواهتا. ،)دينارًا(

 ،(0)أخواهتا و )أعلمت(كام تقدم يف ،مفاعيل وأكثر ما يتعدى إليه ثالثةُ 

فاملفعول األول )الطالب( والثاين  "أعلمُت الطالَب النجاَح سهاًل  " :نحو

  )النجاح( والثالث )سهاًل(.

ب منهومن املفعول به ا ما أحسن العدَل  " :نحو ،(يف صيغة )ما أفعَله ملتعجَّ

 العدل. والتقدير يشء ما أحسنَ  "

 " :قوله تعاىل مثال األول ،عىل الفاعل أو عىل الفعل م املفعول بهوجيوز تقدي

 ."إياك نعبد  " :ومثال الثاين قوله "ورث داوَد سليامُن 

  . (3)"؟َمْن أكرْمَت  "و  (2)"أكرمني زيٌد  " :نحو ،وقد جيب التقديم
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 متارين

 :عاملهوبنّي  ،بهعرأو ،دّل عىل املفعول به فيام يأيت

َّا َيشاُء  "قال تعاىل: *  َمُه مِم ْكَمَة َوَعلَّ َوَقَتَل داُوُد جاُلوَت َوآتاُه اهللُ املُْْلَك َواحْلِ

 .(0)(251)البقرة "َوَلْو ال َدْفُع اهلِل النَّاَس َبْعَيُهْم بَِبْعٍض َلَفَسَدِت األَْرُض 

َُّهنَّ قاَل إيِنِّ جاِعُلَك لِلنَّاِس  " :وقال*  ُه بَِكلاِمٍت َفَأمَت َوإِِذ اْبَتىل إِْبراِهيَم َربه

تِي قاَل ال َيناُل َعْهِدي الظَّاملنَِِي  يَّ  .(2)(124)البقرة" إِمامًا قاَل َوِمْن ُذرِّ

مْحِن ِمْن َتفاُوٍت َفاْرِجِع اْلَبرَصَ َهْل  " :وقال*  َترى ِمْن  ما َترى يِف َخْلِق الرَّ

 .(3)(3)امللك"ُفُطوٍر 

ةً  " :وقال*  َ  .(4)(52)املدثر " َبْل ُيِريُد ُكله اْمِرٍئ ِمنُْهْم َأْن ُيْؤتى ُصُحفًا ُمَنرشَّ
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 .(0)(43)األنفال "إِْذ ُيِريَكُهُم اهللُ يِف َمناِمَك َقلِياًل  "وقال: * 

اَم األََجَلنْيِ َقَيْيُت َفال ُعْدواَن َعيَلَّ  "وقال: *   .(2)(23)القصص"  َأيَّ

 .(3)(71)يوسف" قاُلوا َوَأْقَبُلوا َعَلْيِهْم ما ذا َتْفِقُدوَن  " :وقال* 

 .(4)(68)يوسف" َوملََّا َدَخُلوا َعىل ُيوُسَف آوى إَِلْيِه َأخاُه  " :* وقال

ه  " :يف الدعاء*   .(5)"وأحقه َمْن سأل العبُد ربه

 :)ع( يف سيد الشهداء )ره( قال الشيخ الوائيل* 

 (6)حتى عىل من قاتلوك حقودا    ورأيتك النفس الكبرية مل تكن        

 (7)ن يُك شلوك املقدوداإحتام و        ما تبتغي نك نائٌل أفعلمُت         

 (8)لكنام قتل احلسنُي يزيدا             ظنوا بان قتل احلسنَي يزيدهم       

 وقال آخر: *     
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 (0)فًتى أضاعوا        ليوم كرهية وسداد ثغرِ  أضاعوين وأيَّ              
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 وارد وجوب حذف املفعول بهم

اَلَة  " :قوله تعاىل نحو  ،قد ينصب املفعوَل به فعٌل حمذوف َواْمَرَأُتُه مَحَّ

 مفعول به لفعل حمذوف تقديرة )أذم( أو نحوه. )مّحالة( ( فإن4)املسد"َطِب احلَْ 

  :وذلك يف موارد  ،وقد جيب هذا احلذف

 االشتغال  :أ
أو ما إضيف إىل  (0)لفعل عن نصب مفعوله بنصب ضمريهيشتغل ا وهو أن

  "و  ،" هقرأتُ  الكتاَب  " :نحو ،ويكون ذلك إذا كان املفعول مقدماً  ،ضمريه

قرأ( بيمري الكتاب يف املثال فقد اشتغل الفعل ) "أُت عنواَنه قر الكتاَب 

 أعني )عنوان(. ،وباملياف إىل ضمري الكتاب يف املثال الثاين ،األول

فينصبه  ،(2)فعل مفعوله اليستطيع أن ينصب املفعول املقّدمال وبعد أن نصب

 :والتقدير يف املثال األول ،فعل مقّدر  يناسب الفعل املذكور

شاهدُت الكتاَب قرأُت عنواَنه  " :ويف املثال الثاين ،"قرأُت الكتاب قرأته  " 

 ذلك. أو نحو "
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عىل أنه مبتدأ واجلملة  -اً عنه أيي لواعلم أنه جيوز رفع هذا االسم املشتغَ 

 ": تقول يف املثالني السابقنيف  ،ما مل يكن هناك مانع من الرفع -بعده خربه 

 ."والكتاُب قرأُت عنواَنه  ،قرأته الكتاُب 

 .األفعال عىل بالدخول ختتص داةً أ عنه املشغوُل  ييل نأ هو مانع الرفعو  

 :هي الفعل عىل بالدخول ختتص التي دواتواأل

 ذاإ " :ونحو " فأعنه صادفته ضعيفاً  إن " :قولك :نحو ،الرشط دواتأ (1)

 ." عنه أعرض أو فأرشْده تلقاه جاهالً 

 هال " :و نحو " هُ تَ كتم كرِسَّ  أال " :نحو ،يضحيوالت العرض دواتأ (2)

 ." هأتقنتَ  كعملَ 

 :مها حالني يف ذلك و ،وقد جيب رفعه

 ،الفجائية (إذاـ)ك ،األسامء عىل بالدخول ختتص داةً أ عنه املشغوُل  ييل نأ ـ أ

 :نحو ،الزائدة بام ةاملتصل( ليت)و "لقوي ا يأكله يعيُف ال ذاإف نظرت " :نحو

 ."م ُأرضيه الناُس  ليتام "

 دواتأك ،قبلها فيام بعدها ما يعمل ال داةً أ عنه املشغوُل  يسبق نأ ـ ب

 دواتأو ،"باذله فاشكرْ  هليتَ وأُ  إن اخلريُ  " :نحو يف الرفع فيجب ،الرشط

 "و  "فُظ حرمته  حت هالّ  اجلارُ  " :نحو يف الرفع فيجب ،يضحيوالت العرض

 هل القادمُ  " :نحو يف الرفع فيجب :االستفهام دواتأ ،"واليعيُف أال تساعُده
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 فيجب -مفتوحة اهلمزة  (أنّ ) عدا ما - بالفعل املشبهة احلروف ،"؟ عرفَته

 ."املجُد كأين أدركته  "و  "رأتهق إيّن  الكتاُب  " :نحو يف الرفع
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 :متارين

 دّل عىل املشغول عنه فيام يأيت وبني حكمه من وجوب النصب أو الرفع أو

  :جوازمها

ا َثُموُد َفَهَدْيناهُ  " :* قال تعاىل دى ْم َفاْسَتَحبهوا اْلَعمىَوَأمَّ  "َعىَل اهْلُ

 .(0) (17)فصلت

 .(2)(5)النحل" ٌء َوَمنافُِع َواألَْنعاَم َخَلَقها َلُكْم فِيها ِدْف  " :* وقال

ا ُكلَّ يَشْ   " :* وقال  .(3)(48)القمر"ٍء َخَلْقناُه بَِقَدٍر إِنَّ

 (4)إذا كنت كلام       بدْت زلٌة من صاحب تتعتُب  متى الوده تبقيهِ     *

 (5)وماء البحر نملؤه سفينا     مألنا الرب حتى ضاق عنا           * 

 .(6)"ومتى الفرصة جتْدها فاغتنمها  ،أينام املحتاج تلَقُه فساعده "*  

 .(7)" ىض الناس ُتدرُكهوليتام رِ   ،هاخلري تفعلُ  لعّلام  "*  
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  .(0) " الباطل يتبعه غرُينا وإنّ  ،إناّم احلّق نتبُعه " * 

 .(2)" متها فال متّن هباوالصلة متى قدَّ  ،يتها فاقبْلهااهلدية إْن ُأعطِ " *  

 .(3)" و سافرُت يومًا تكرُهه ،أكرمُت رجاًل حتبهه "* 
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 نداءال :ب
يا  " :نحو ،ألداةا تنوب عنهيف الواقع منصوب بفعل حمذوف وجوبًا  املنادى

 " :والتقدير ،فـ)أمرَي( مفعول به لفعل حمذوف نابْت عنه )يا( "أمرَي املؤمنني 

 ."أدعو أو أنادي أمري املؤمنني 

يا  :أي "يوسُف أهيا الصّديق  " :قوله تعاىلنحو  ،وقد حُتذف األداة أيياً 

 :وكقول الرشيف الريض يوسف.

 املؤمنني فإننا     يف دوحة العلياء ال نتفرق  مهاًل أمريَ        

 يا أمرَي املؤمنني. :أي

 ،وذلك خاص بلفظ اجلاللة ،عّوض عنها بميم مشددة يف اآلخروجيوز أن يُ 

 ّوض عنها بامليم املشددة.ُحذفت )يا( وعُ  ،واألصل يا اهلل "اللهّم  " :فيصري

 ،(0)غري مياف وال شبيٍه بامليافعّينًا مُ إذا كان  واملنادى ُيبنى عىل ما ُيرفع به

 –حممدان يا  – يا حممُد  " :نحو ،كام عرفت ،فيكون حمله النصب ألنه مفعول به

و)حممدان( مبني  ،فـ)حممد( منادى مبني عىل اليم يف حمل نصب " يا حممدون

و)حممدون( مبني عىل الواو ؛ ألنه مجع  ،عىل األلف ؛ ألنه مثنى يرفع باأللف

 .بالواو يرفعمذكر سامل 
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إذا قصدت  "ويا خائنان  "و ،إذا قصدت شخصًا معيناً  "ا خائُن ي " :ونحو 

 .إذا قصدت أشخاصًا معينني "ئنون يا خا "و ،معينني نيِ شخَص 

 يا مسلامً  " :نحو ،غري املعنّي ؛ فإنه يكون معربًا منصوبًا عىل األصلبخالف 

 ًا.معينمسلاًم إذ ال تقصد  "متسك بدينك 

يا عبَد  " :نحو ،يكونان معربني منصوبني عىل األصلوشبهه  وكذا املياف

 –يا صاحَبي السجِن  –يا عظيَم العفوِ  –و يا عاملَ الغيِب  –يا أمرَي املؤمنني  -اهللِ 

يا موجودًا يف كل  -يا علاًم الغيَب  " :ومثال شبه املياف "يا نارِصي املظلوم 

يا عرشين رجاًل  -يا مسلَم بَن عقيل –يا عاملًا ال ُيعّلم  –يا حممودًا فعُله  -مكان 

  ." يا مخسًة وعرشين رجاًل  –

 "يا مسلمون اتقوا اهلل  " :بعض اخلطباء حيث يقول مثال وُُيطئ

  ألنه نكرة غري معينه. "يا مسلمني  " :والصحيح

بل هناك  ،التي هي لنداء القريب والبعيد (يا)ـوليس أدوات النداء خمتصة ب

 :أدواة أخرى

 نحو قول الشاعر:  ،وهي لنداء القريب فقط  ،اهلمزة :منها

 ِل     وإن كنِت قد أزمعِت رصمي فأمجلِ أ فاطُم مهاًل بعض هذا التدله 

أْي ريبِّ  اغفر  " :نحو ،وهي لنداء القريب  وقيل للبعيد أيياً  ،َأْي  :ومنها

 ."يل

 نحو قول الشاعر: ،وهي خمتصة بنداء البعيد ،َأيا :ومنها
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 من نجران أن ال تالقيا أيا  راكبًا إما عرضت فبلغْن     ندامايَ         

 " :نحو ،فًا وجب نصبهفإن كان الوصف ميا ،وإذا ُوصف املنادى بوصف

 ." نني قا تَل املرشكنيميا أمرَي املؤ " ،"  يا عيله أمرَي املؤمنني

يا  " :نحو ،عرباً إذا كان املنادى مُ أييًا وإن كان معرفًا بأل وجب نصبه    

يا جعفُر  " :نحو ،وجاز رفعه ونصبه إذا كان املنادى مبنياً  "زيَن العابدين التقيَّ 

  ."الصادُق أو الصادَق 

 ،ن مبنيًا عىل اليمفيكو ،( للمؤنثةُ أو )أيَّ  مذكرلل (وقد يكون املنادى )أيه 

ا اإلنساُن  " :نحو ،جيب رفعهبتابع مقرتن بـ)أل(  وجيب وصفه ا  " ،"يا أهيه يا أهيه

ا الذين آمنوا  " ،"املؤمنون  ُتها النفُس املطمئنة  " ،"يا أهيه يا أيُتها  " ،"يا أيَّ

  . "املؤمناُت 

بأن حيذف حرفه األخري برشط  ،؛ إذا كان علاًم غري مركب م املنادىرخَّ وقد يُ 

يا  :أي "يا حمُم  –يا طلُح  –يا فاطُم  " :نحو ،أن يكون الباقي تالثة أحرف 

 يا حممد. –يا طلحة  –فاطمة 

 ،برشط أن يكون الباقي ثالثة –كان قبل آخره حرف مّد ُحذف أييًا إن و

يا  –عصفوُر  يا -سلامُن يا  :أي "ُب ْح يا رَشَ  –يا ُعصُف  –يا َسلُم  " :نحو

ْحبِيُل.   رَشَ
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م بناؤه عىل اليم  وجيوز ابقاء حركة احلرف  –كام مثلنا  –وجيوز فيام ُرخِّ

يا  " :فتقو ل ،الذي صار آخرًا عىل حاهلا وتقدير البناء عىل احلرف املحذوف

 ."ِب ْح يا رُشَ  –َم حُم يا  –فاطَم 

مسلمنَي يا َللْ  " :نحو ،ةم مفتوحاللاب فُيجر ،يكون املنادى مستغاثًا بهوقد 

مستغاث له أو  اىل به وحيتاج املستغاث ،فـ)املسلمني( مستغاث به "لِليعفاِء 

 :نحو ،واملستغاث له جيب جره بالالم مكسورة عىل األصل ،مستغاث عليه

يا  " :نحو ،ن(ما املستغاث عليه فيجب جره بـ)مِ أ ،)اليعفاء( يف املثال

 ."َللمسلني من األعداء 

 " :نحو ،عىل القرائن وقد ال ُيذكر ال مستغاث له وال مستغاث عليه اتكاالً 

 . "كيف ُيعىص اإلله َللــِه يا 

 وإذا ُعطف عىل املستغاث جاز جّر املعطوف بالالم لكن جيب أن تكون  

 ،"من هؤالء  يا َلعيلٍّ وحِلمزةَ  " :نحو ،تحإال إذا تكررت )يا( فتف كسورةم

مزة( يف املثال األول حلفُتكرس الم ) "يا َلعيلٍّ ويا حَلمزَة من هؤالء  " :ونحو

 .وُتفتح يف املثال الثاين

فيكرس  "ثارات احلسني يالِ  " :مثالً  لُيطئ بعض اخلطباء فيقو :مالحظة

هلل ا َفي " :قول أمري املؤمنني "  :ويقرأون ،كام عرفت ،والصحيح فتحها ،الالم

  بفتح الم )للشورى( والصحيح كرسها كام عرفت.  "وللشورى 
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ب منه َلك  يا " :نحو ،مفتوحةفيجب جره بالالم  ،وقد يكون املندى ُمَتعجَّ

 ."من رجل 

وقد تلحق أخره ألف املد ، "يا حسنُي  " :، نحو(0)وقد يكون املنادى مندوباً 

يا  " :فتقول ،وجيوز اضافه هاء السكت "يا ابن حممدا   ،سينايا ُح  " :نحو

وهي خمتصة به بخالف  -وتستعمل له أييًا )وا(  ،" هيا ابن حممدا ،حسيناه

وا حسنُي  " :لفيقا - املنادى العادي واملستغاث بهبني )يا( فهي مشرتكة بينه و

وا  ،نايوا حس " :فتقول ،ف وحدها أو مع ها السكتوجيوز إضافة األل "

 ."ناه يحس
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 االختصاص -ج
وال يأيت إال  ،ختصيص ضمري املتكلم أو املخاطب بمدلوله املقصودهو  

نحن  " ،"تعلم  أنا العبَد الفقري عاملٌ بام ال " :نحو ، (0)يف حشو الكالم

فـ)العبد(  "أنت املتكلَم احفظ لسانك  " ،"فعل الشعراَء نقول ما الن

و)الشعراء( و)املتكلم( كلها مفاعيل منصوبه بفعل حمذوف وجوبًا تقديره 

  )أخّص(.

فتكون يف حمل نصب عىل ها( تُ ا( و)أيّ وقد تستعمل له )أهيه 

نة هلا كام يف املبيَّ االختصاص)أي بفعل حمذوف وجوبًا( وجيب رفع صفتها 

 أنتّن أيُتها  النساءُ  " ،" أشتاتاً  متفرقون نسلموا املنحن أهيه  " :نحو ،النداء

( مفعول به لفعل حمذوف وجوبًا تقديره )أخّص(  "ارُس األجيال دم فـ)أيه

ونفس  ،و)املسلمون( نعت لـ)أي( عىل اللفظ مرفوع بالواو ،و)ها( للتنبيه

 الكالم يقال يف )أّية(.
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 التحذير واإليراء  –د 
 ."إياك والكذَب  " :نحو ،التنبيه عىل أمر يلزم اجتنابههو  :التحذير       

 ،تقديره )ُأحّذر(يف حمل نصب بفعل حمذوف وجوبًا  ضمري فـ)إياك(

 و)الكذب( مفعول به لفعل حمذوف  وجوبًا تقديره )احذْر(.

 "الِصدَق الصدَق  " :نحو ،التنبيه عىل أمر يلزم فعلههو  :واإلغراء 

و)الصدق( الثاين  ،زْم(فـ)الصدق( مفعول به لفعل حمذوف تقديره )إل

 .توكيد لفظي له

  :راء ثالثة صورغوللتحذير واإل

نحو قولك ملن  ،غرى به وحدهر منه أو املُ أن ُيذكر املحذَّ  :الصورة األوىل

 " :وقولك ملن غفل عن الصالة "األسَد  " :هامجه األسد وهو غافل عنه 

بل جيوز أن يرصح  ،اليكون حذف الفعل وجوبياً . ويف هذه الصورة "الصالَة 

وهذا بخالف الصور التالية فإن  ،"والزم الصالة  ،احذر األسد  " :فتقول ،به

 احلذف فيها واجب.

الصالَة  "و " سَد األسَد األ " :نحو ،أن ُيذكر مكرراً  :الصورة الثانية

 ."الصالةَ 

أي  "الغيبَة والنميَمَة  " :نحو ،أن يكون معطوفًا عليه ثانٍ  :الصورة الثالثة

الصالة والزم  أي إلزم "الصالَة والصياَم  "و  ،الغيبة واحذر النميمة احذر

 .الصيام
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 ،عليه وتكون بـ)إّيا( وما ُعطف ،وهي خمتصة بالتحذير :الصورة الرابعة

  ."والظلَم  إياكم "و  "الظلَم إياك و " :نحو
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 :متارين

  :وبني نوعه وإعرابه ،دّل عىل املنادى فيام يأيت -1

 .(0)(33)البقرة "قاَل يا آَدُم َأْنبِْئُهْم بَِأْسامئِِهْم  " :قال تعاىل* 

  "يا َبنِي إرِْسائِيَل اْذُكُروا نِْعَمتَِي الَّتِي َأْنَعْمُت َعَلْيُكمْ ":وقال*

 .(2)(47)البقرة

َوإِْذ ُقْلُتْم يا ُموسى َلْن ُنْؤِمَن َلَك َحتَّى َنَرى اهللَ َجْهَرًة َفَأَخَذْتُكُم  " :وقال* 

اِعَقُة َوَأْنُتْم َتنُْظُروَن   .(3)(55)البقرة" الصَّ

ِي املَْْوتىَوإِْذ قاَل إِْبراِهيُم َربِّ  :وقال*   .(4)(267)البقرة "َأِريِن َكْيَف حُتْ

َا الَِّذيَن آَمُنوا ال َتُقوُلوا راِعنا  " :وقال*   .(5)(174)البقرة "يا َأهيه

يَن َفال مَتُوُتنَّ إاِلَّ َوَأْنُتْم ُمْسلُِموَن  " :وقال*   يا َبنِيَّ إِنَّ اهللَ اْصَطفى َلُكُم الدِّ

 .(6)(132)البقرة"

نا َأْفِرْغ َعَلْينا َصرْبًا  " :وقال  .(7)(257)البقرة"نا َوَثبِّْت َأْقدامَ قاُلوا َربَّ
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يا حسيناه ! يا حبيب  ": له زينب )ع( يف ندبتها احلسني)ع(عن العقي* 

 .(0)"رسول اهلل ! يا بن مكة ومنى

  (2)صاِح هذِه قبورنا متأُل الرحـ      ب فأين القبور من عهد عادِ *         

 (3)احلرمنييا َلقومي من أناٍس قد بَغوا         مجعوا اجلمع ألهل *        

 (4)راِق ـمع ابن املصطفى نفيس فداه          فيا َلـلِه من أمل الف*        

 (5)خال لِك اجلّو فبييض واصفري  يا لِك من ُقرّبة بَمْعمِر    * 

 (6)أمرًا عظياًم فصطربت له       وقمت فيه بأمر اهلل ياعمرا  ُّملَت  ح*

  (7)عطشانًا بشط فراِت وقد مات  أفاطُم لو خلِت احلسني جمدالً  * 

 وأجريِت دمع العني بالعرباِت   إذًا َللطمِت اخلّد فاطُم عنده               
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)يا لقومي ويا لقومك ؟وملاذا؟كيف تيبط حركة الالم فيام يأيت -2

 .(0)يا لقومي ولقومك ( –لليعفاء 

 –مالك  –خنساء  –عدنان  –) عكرمة  :رّخم ما يصح ترخيمه مما يأيت -3

 .(2)مأمون ( –جربيل 

مُر( ومل كيف ُرفع )عُ  (مُر أخاكايل: )أكرمُت عُ الت حّل اللغز -4

 (3)ُينصب؟!
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 :ُأخرى متارين

  :فيام يأيت ،وبني حكم احلذف وسببه ،دّل عىل املفعول به الذي ُحذف فعله

ْم َرُسوُل اهللِ ناَقَة اهلِل َوُسْقياها  " :*  قال تعاىل  .(0)(13)الشمس"َفقاَل هَلُ

 .(2)(218)البقرة" َوَيْسَئُلوَنَك ما ذا ُينِْفُقوَن ُقِل اْلَعْفَو  " :* وقال

ْرناُه َمناِزَل َحتَّى عاَد َكاْلُعْرُجوِن اْلَقِديِم  " :* وقال  .(3)(38)يس"َواْلَقَمَر َقدَّ

ام ُيِريُد اهللُ لُِيْذِهَب َعنْ  " :* وقال ْجَس َأْهَل إِنَّ َرُكْم َتْطِهريًا  اْلَبْيِت ُكُم الرِّ َوُيَطهِّ

 .(4)(33)األحزاب"

وأنفسكم وألسنتكم يف  يف اجلهاد بأموالكم اهللَ واهللَ  " :* يف هنج الالغة 

 .(5)" والتقاطعَ  وإياكم والتدابرَ  ،والتباذلِ  وعليكم بالتواصلِ  ،سبيل اهلل
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 .(0)" اهلل لقد سرت حتى كأنه قد غفروف احلذَر احلذرَ  "وفيه * 

عباد  اجلهادَ  اجلهادَ  " :صوته ؤمنني أنه نادى بعد اخلطبة بأعىلعن أمري امل* 

 .(2)" اهلل أال وإين معسكر يف يومي هذا فمن أراد الرواح إىل اهلل فليخرج

 (3)وا علينا شيخنا ثّم بجلدّ اجلمل      رُ  أصحاُب  نحن بني ضبةَ  * 

 (4)زريق املاَل ندل الثعالِب ت الناس عنكُم      فندالً * أرى فتنًة قد أهلَ 

ا العبُد الفقرُي "* .  (5)" أعلم ما ال تعلمأنا أهيه

                                                        



 

 

 املفعول املطلق -0  

نوعه أو ل أو املبنّي  املؤكد له )أو شبهه( الفعلمن لفظ خوذ أاملصدر املهو 

 .مقداره

اتلت ق " :واملبنّي لنوع الفعل نحو ،"قاتلُت قتاالً  " :فاملؤكد للفعل نحو

فالقتال املوصوف بالشديد مبني لنوع )قاتلت(  " األبطالقتاالً شديدًا أو قتال 

 ،األبطالاملياف اىل قتال وكذا ال ،ال ال مطلق القتالوأنه نوع خاص من القت

 ."أو رضباٍت رضبته رضبتني  " :نحو واملبني ملقدار الفعل

و  " وهومقتول قتالً  " ،" اتٌل قتاالً هو مق " :وأمثلة املأخوذ من شبه الفعل 

ل( ول مطلق للمصدر)أكْ مفعفـ)أكاًل(  " اهلالك يف أكلك املاَل أكاًل باطاًل  "

 األول.

أكرمُت  " :نحو ،وعىل الفاعل  عىل املفعول به وجيوز تقديم املفعول املطلق

برشط أن ال  بل وعىل الفعل ،"قاتل قتاالً شديدًا عيلٌّ  "و  "إكرامًا والديَّ 

داً   ."َل األبرار عملُت عمَ  " :نحو ،(0)يكون مؤكِّ
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" وشكرًا جزياًل  ،محدًا كثرياً  " :نحو ،جوازاً  حيذف عامل املصدروقد 

ونحو قولك ملن عزم  ،وأشكره شكرًا جزياًل ( ،)أمحد اهلل محدًا كثرياً  :روالتقدي

 " :وملن عاد من احلج ،تسافر سفرًا راشداً  :أي ، "سفرًا راشدًا  " :عىل السفر

.. .فاً وأَس  ،وسالماً  ،عجباً  " :ونحو ،حججت حجًا مربوراً  :أي "حجًا مربورًا 

 وآسف أسفًا. ،م سالماً وأسلّ  ،أعجُب عجباً  :والتقدير "إلخ 

لو ُذكر ضبطها الريض بام  ،وذلك يف موارد كثرية ،وقد يكون حذفه واجباً 

صبغة اهلل  –) كتاب اهلل  :نحو ،يف املعنى  مفعوله ه يف املعنى أوفاعل بعد املصدر

 –بعدًا لك  –ُسحقًا لك  –دواليك  – حنايك -فريية من اهلل  - سنة اهلل  –

وأمثلة ما ُذكر بعده مفعوله  ،وهذه أمثله ما ُذكر بعده فاعله املعنوي "بؤسًا لك 

عجبًا  –جدعًا لك   -شكرًا هلل  -محدًا هلل  –معاذ اهلل  –سبحان اهلل  )  :املعنوي

 منك (

يف املصدر النائب عن فعله إذا دّل عىل األمر أو النهي أو  وكذا جيب احلذف

ال  ،ّد جداً أي جِ   "جدًا يف طلب العلم ال كساًل   " :نحو ،الدعاء أو التوبيخ

 ،واً أي اعُف ياهلل عف "عفوًا عفوًا   " :قولك يف الدعاءونحو  ،تكسل كسالً 

 توبيخًا ملن ترك الصيام. "أ فطرًا يف رميان  " :ونحو

 ،هو مؤمن حقاً  " :نحو ،املؤكد للجملة قبلهوكذا حيب احلذف يف املصدر 

فـ)حقًا( و)صدقًا( و)يقينًا( مصادر  "سينال اخلري يقينًا  ،وهو جماهد صدقاً 

 وعاملها واجب احلذف. ،مؤكدة للجمل التي قبلها
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 نائب املفعول املطلق

أمور  -فيأخذ حكمه من وجوب النصب  - وينوب عن املفعول املطلق

 : منها

 " ، "خفُت وجاًل شديدًا  "و " فرحُت جذالً  " :نحو ، مرادف املصدر -1

 ."قعدُت جلوسًا 

  "و "اشملُت الصامَء  "و "رُفصاء قعدُت القُ  " :نحو ،نوع املصدر -2

 و)الصامء( نوع من  ،لقعودفإن )القرفصاء( نوع من ا " ذميالً ورسُت 

 .(2)و)الذميل( نوع من السري ، (0)االشتامل أي اللبس

 ،و)أّي( )كل( و)بعض(مثل  ،امليافة إىل نفس املصدر بعض األسامء -3

 ".عملُت أيَّ عمل"،"وأنفقت بعَض اإلنفاق"،"رسفأرسفت كلَّ ال" :نحو

عملُت أحسَن العمِل  " :نحو ،املياف إىل نفس املصدر اسم التفييل -4

 ."......أوأفيَل العمِل  أو أتّم العمل

وعرشين  ،رضبته ثالت رضبات " :نحو ،إىل املصدر العدد املياف – 5

 . "رضبته ثالثًا  " :فتقول ،وجيوز أن حيذف املصدر ويبفى مقدراً  "رضبًة 
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أي ذكرًا  "قاتلت شديدا  "و  "ذكرُت اهلل كثريًا  " :نحو ،صفة املصدر -5

 .اً وجهادًا شديد ،كثرياً 

و ضعف  " ،" كل هذا السرَي رِسُته  " :نحو ،عىل املصدر اليمري العائد -6

بُته املطلق  ته( و)ُعّذبته( نائب عن املفعولفاهلاء يف )رِس  " هذا العذاب ُعذِّ

 منصوب.

فاسم  "قاتلنا ذلك القتاَل  " :نحو ،املشار به إىل املصدر اسم االشارة -7

 )والقتال( بدل منه. ،اإلشارة هنا يف حمل نصب نائب عن املفعول املطلق

 "رضبته سوطًا وأطعمته صاعًا وسقيته قدحًا  " ،نحو ،املصدر ةآل -3

)السوط( و)الصاع( و)القدح( آالت للرضب واإلطعام والسقي نابت عن ـف

 املفعول املطلق.
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 :متارين

  :اموبنّي عامله ،فيام يأيتونائبه دّل عىل املفعول املطلق 

ُه َواملِْْسكنَِي َواْبَن  "* قال تعاىل  ْر َتْبِذيراً َوآِت َذا اْلُقْربى َحقَّ بِيِل َوال ُتَبذِّ  " السَّ

 .(0)(26)اإلرساء

ْم َمْغِفَرًة َوَأْجرًا َعظِيامً  " :* وقال اكِراِت َأَعدَّ اهللُ هَلُ اكِِريَن اهللَ َكثرِيًا َوالذَّ  َوالذَّ

 .(2)(35)األحزاب "

قاِب َحتَّى إِذا َأْثَخنُْتُموُهْم  " :* وقال َب الرِّ َفإِذا َلِقيُتُم الَِّذيَن َكَفُروا َفرَضْ

ا فِداًء  ا َمنًّا َبْعُد َوإِمَّ وا اْلَوثاَق َفإِمَّ  .(3)(4)حممد"َفُشده

ْ َيْأُتوا بَِأْرَبَعِة ُشَهداَء َفاْجلُِدوهُ  " :* وقال ْم َوالَِّذيَن َيْرُموَن املُْْحَصناِت ُثمَّ مَل

  .(4)(4)النور"َثامننَِي َجْلَدًة 
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كاِت الظَّانِّنَي بِاهلِل   " :وقال*  كنَِي َواملُْرْشِ َب املُْنافِِقنَي َواملُْنافِقاِت َواملُْرْشِ َوُيَعذِّ

 .(0)(6)الفتح" ْوءِ َظنَّ السَّ 

ُه َريبِّ َأْحَسَن َمْثواَي  " :*  وقال    .(2)(23)يوسف"قاَل َمعاَذ اهللِ إِنَّ

باَع الظَّنِّ َوما َقَتُلوُه َيِقينًا  "* وقال: ْم بِِه ِمْن ِعْلٍم إاِلَّ اتِّ  .(3)(157)النساء"ما هَلُ

ِعرِي  " :وقال*   ُفوا بَِذْنبِِهْم َفُسْحقًا ألَْصحاِب السَّ  .(4)(11)امللك"َفاْعرَتَ

نا َوإَِلْيَك املَِْصرُي  " :وقال*   َوقاُلوا َسِمْعنا َوَأَطْعنا ُغْفراَنَك َربَّ

 .(5)(235)البقرة"

ْم  " :وقال*  ًة َفَلْن َيْغِفَر اهللُ هَلُ ْم َسْبِعنَي َمرَّ  .(6)(37)التوبة"إِْن َتْسَتْغِفْر هَلُ

 .(7)(227)الشعراء" َوَسَيْعَلُم الَِّذيَن َظَلُموا َأيَّ ُمنَْقَلٍب َينَْقلُِبونَ  " :وقال* 

 .(8)(2)النازعات"َوالنَّاِشطاِت َنْشطًا  *َوالنَّاِزعاِت َغْرقًا  " :وقال*  
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َوَلَقْد جاَءْت ُرُسُلنا إِْبراِهيَم بِاْلُبرْشى قاُلوا َسالمًا قاَل َسالٌم  " :* وقال

 .(0)(68)هود"

َأْيامُنُكْم كِتاَب اهللِ َعَلْيُكْم َواملُْْحَصناُت ِمَن النِّساِء إاِلَّ ما َمَلَكْت "  :وقال* 

َوُأِحلَّ َلُكْم ما َوراَء ذلُِكْم َأْن َتْبَتُغوا بَِأْموالُِكْم حُمِْصننَِي َغرْيَ ُمسافِِحنَي َفاَم 

 .(2)(24)النساء" اْسَتْمَتْعُتْم بِِه ِمنُْهنَّ َفآُتوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ َفِريَيةً 

َقِة َفال مَتِيُلوا ُكلَّ املَْ  " :وقال *   .(3)(128)النساء"ْيِل َفَتَذُروها َكاملَُْعلَّ

 .(4)" اللهم لك احلمد محد الشكرين لك عىل مصاهبم " :* ويف الدعاء

 .(5)"أو شكرًا مائة مرة  عفوًا   :يستحب أن يقول يف سجدة الشكر"  * 

ر باألبلج األروعِ نتَ  ثواك من ميجِع               فِداًء مل    *       (6)وَّ

 (7)*   مشيًا عىل الرأس ال مشيًا عىل القدِم      وآية السيف متُح آية القلمِ 

 (8)تب الزاريا*  ُنبُت نعمى عىل اهلجران عاتبة     سقيًا ورعيًا لذاك الع
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 (0)رعاُء مصقوٌل عوارضها     متيش اهلوينا كام يميش الوحي الوجُل اُء فَ رّ غَ * 

  (2)تذكو        وهبا ال حيرتق العنربه عجبًا من مجرتِ     *         

 (3)واريه يه        والدهر باالنسان دأطربًا وأنت ِقنِّرْسِ        * 

 

                                                        



 

 

 

 املفعول فيه -3

)أوشبهه( بدون توسط حرف  املكان أو الزمان الذي وقع فيه الفعلوهو 

فـ)جانب( مفعول  "جلسُت ساعتني  " ،"جلسُت جانَب البيت  " :نحو ،اجلر

و)ساعتني( مفعول فيه دال عىل  ،ويسمى )ظرف مكان( ،فيه دال عىل املكان

   الزمان ويسمى )ظرف زمان(. 

  ."عتني جانَب البيت جلست سا " :نحو ،لفعل واحد وقد جيتمعان

رأيت  " ،"البيِت ساعًة  جانَب كنُت جالسًا  " :ومثال املنصوب بشبه الفعل 

هو كريٌم  " ،"املسجد  داخَل حيرم بقاء اجلنب  " ،"الوادي  أسفَل رجاًل مقتوالً 

وهو  ،ألن )أسد( هنا بمعنى شجاع "املعركة وسَط زيد أسٌد  " ،"اجلدب  حنيَ 

 صفة مشبهة.

فـ)عند(  "أكرمت الذي عندك  " :نحو ،الفعل )أوشبهه( حمذوفاً وقد يكون 

هو فوَق الدار  "ونحو ،هنا مفعول فيه لفعل حمذوف تقديره )استقّر( أو )كان(

فإن )فوق( منصوب بشبه فعل حمذوف يكون خربًا لـ)هو(  "السفُر غدًا  "و  "

 وكذا يقال يف )غدًا(. ،"هو كائن أو مستقٌر فوق الدار " :والتقدير
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ليس مفعوالً  ،"خفُت يوَم القيامة  " :وتبني من التعريف أن )يوم( يف نحو

 "البحر  هبم جانَب خسف اهلل  " :وكذا )جانب( يف نحو ،فيه  بل هو مفعول به

  بل عليه. ،و)اخلسف( مل يقع يف اجلانب ،بل عليه ،ألن )اخلوف( مل يقع يف اليوم

 ،فإن )شهر( هنا فاعل )حل( ال ظرفًا له "رميان  حّل شهرُ  " :ومثل ذلك

فإن الشهر هنا بنفسه خرب )هذا( ال أنه متعلق بخرب  "هذا شهُر رميان  "و

 حمذوف.

 (0)عىل وزن )َمْفَعل( الثالثي من الفعل ريف الزمان واملكان ما يشتقظومن  

وعىل وزن  ،َمقام( -َمرِضب  –)َمكَتب  :نحو ،بالكرس (2)أو)َمْفِعل(بالفتح 

 ُمقام(. - ُمنقَلب - نطَلقمُ ) :نحو ،اسم املفعول من غري الثالثي

 ،جلسُت جملَِس زيدٍ  " :نحو ،شبههو أفينصبه الفعل الذي ُاشتّق منه 

ومكان  ،ومكان قعوده ،أي مكان جلوسه "أنا قائٌم َمقاَم زيٍد و ،وقعدُت مقَعَده

والتمييز بينهام  ،ويمكن أن يراد زمان جلوسه و زمان قعوده وزمان قيامه ،قيامه

 .  (3)يكون بالقرائن
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زار يومًا  "و "زرُت يوما صديقي  " :نحو ،وجيوز تقديم املفعول فيه مطلقاً 

 ."اليوَم زرُته  "و  "حممٌد صديَقه 

وُتسمى  (0)عىل الظرفية أو اجلر بـ)ِمْن( وهناك أسامء الزمت النصب

 ،وملّا ،وإذا ،وإْذ  ،وَبْينَام ،وَبْينا ،وَعْوُض  ،َقطه ) :منها ،بـ)الظروف غري املترصفة(

( وهذه ال (2)وذات مرة ،ليَل هنارَ و ،مساءَ  صباَح و ،ىوأنَّ  ،وأّيانَ  ،وطاملَا و ريثاَم 

 .(3)تفارق النصب عىل الظرفية

 ،وهنا ،وأين ،ومتى ،وعند ،ولدن ،ولدى ،وحتت ،وفوق ،بعد) :ومنها

 .ودوَن( وهذه قد جتر بـ)من( ،وحوَل  ،واآلنَ  ،وحيُث  ،مّ وثَ 
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 نائب املفعول فيه
  :وينوب عن املفعول فيه  أشياء

 جئُت رشوَق  " :نحو ،إذا حذففهو ينوب عن ظرف الزمان  ،املصدر :منها

أي  "حصاد الرُبّ  سافروا " :ونحو ، وقت رشوق الشمس :والتقدير "الشمس 

 " َق ناقةٍ أقام ُفوا "و  "عندي طرفَة عنٍي مكث  " :ونحو ،وقت حصاد الرب

 ومدة فواِق ناقٍة. ،مدَة طرفِة عنيٍ  :والتقدير

 :والتقدير "جلسُت ُقرَب املنرب  " :نحو ،وقد ينوب عن ظرف املكان نادراً 

     مكان ُقرب املنرب.

جلسُت  :والتقدير "جلسُت قلياًل  " :نحو ،بعد حذفه صفة الظرف :ومنها

سكنُت  :ونحو ،مكانًا قريباً  :والتقدير "جلسُت قريبًا  " :ونحو ،زمنًا قليالً 

 أي مكانًا رشقيًا. "رشقيًا 

 ."فراسخ ورسُت أربعةَ " ،"بقيُت عرشين يومًا  " :نحو،عدد الظرف:ومنها

مكثُت كلَّ  " :نحو ،إىل الظرف اتاملياف و)أّي( )كل( و)بعض( :ومنها

 .  "أيَّ يوٍم تسافر؟  " ،"رسُت بعَض الفراسِخ  " ،"اليوِم 

جئتك مرًة  " :نحو ،)مّرة( و)تارة( ومثنامها ومجعهام و)طور(: ومنها

 ." صحبتك طورًا و ،وناديُتك تارًة وتارتني وتارات ،ومراراً ومرتني ومرات 
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 :متارين

 :اموعامله اموبني نوعه ،دّل عىل املفعول فيه ونائبه فيام يأيت

َواْلوالِداُت ُيْرِضْعَن َأْوالَدُهنَّ َحْوَلنْيِ كاِمَلنْيِ ملَِْن َأراَد َأْن ُيتِمَّ  " :* قال تعاىل

ضاَعَة   .(0)(233)البقرة"الرَّ

 .(2)(37)طه"َوواَعْدناُكْم جانَِب الطهوِر األَْيَمَن  " :وقال * 

يَك بَِبَدنَِك لَِتُكوَن ملَِْن َخْلَفَك آَيًة  " :* وقال  .(3)(82)يونس"َفاْلَيْوَم ُننَجِّ

ُق َواملَْْغِرُب َفَأْينَام ُتَولهوا َفَثمَّ َوْجُه اهللِ  "* وقال  .(4)(115)البقرة "َوهلِل املَْرْشِ
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اَن ُمْرساها ُقْل إِنَّام ِعْلُمها ِعنَْد َريبِّ  " :* وقال    اَعِة َأيَّ  "َيْسَئُلوَنَك َعِن السَّ

 .(0)(137)األعراف

ْد هِبِْم َمْن َخْلَفُهْم  " :* وقال ْرِب َفرَشِّ ا َتْثَقَفنَُّهْم يِف احْلَ  .(2)(57)األنفال "َفإِمَّ

 .(3)(21)اإلنسان" ٌق عالَِيُهْم ثِياُب ُسنُدٍس ُخرْضٌ َوإِْسَترْبَ  " :* وقال

ُْم َحْوَل َجَهنََّم ِجثِيًّا  " :وقال  * هنَّ  .(4)(63)مريم"ُثمَّ َلنُْحرِضَ

ْكُب َأْسَفَل  " :* وقال ْنيا َوُهْم بِاْلُعْدَوِة اْلُقْصوى َوالرَّ إِْذ َأْنُتْم بِاْلُعْدَوِة الده

 .(5)(42)األنفال"ِمنُْكْم 

بِيِل  " :* وقال َه تِْلقاَء َمْدَيَن قاَل َعسى َريبِّ َأْن هَيِْدَينِي َسواَء السَّ َوملََّا َتَوجَّ

 .(6)(22)القصص"
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بينا هو يستقيلها يف حياته إذ عقدها إىل اآلخر  " :* ويف اخلطبة الشقشقية

 . (0)"بعد وفاته 

ويسلس  ،أن تسكن نفرهتا إال ريَث  ثم مل تلبثوا " :ويف خطبة الزهراء )ع(* 

 .(2)" قيادها

 .(3)"وال تكلني إىل نفيس طرفة عني أبدًا  " :ويف الدعاء*  

نعمة من عيش فزال  وأيم اهلل ما كان قوم قط يف غضِّ  " :* ويف هنج البالغة

 ." (4)عنهم إال بذنوب اجرتحوها

  (5)كله ابن انثى وإن طالت سالمته      ال بد يومًا عىل آلة حدباء حمموُل  * 

 (6)فأصبحوا بعد طول األكل قد أكلوا   قد طاملا أكلوا دهرا وقد رشبوا  *  

 (7)أبكي هبا طورًا لفرط صبابتي      وأصيح فيها تارة وأنادي    *
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 (0)َطواَل الدهِر  ما أرسى ِحراءُ      هندٍ  ابنِ  دينَ  فلست بتابعٍ   *  

  (2)ُعجفين         وما بالنا اليوَم شاًء العرُأسَد ا أمِس فام بالنُ *     

 (3)فهـا  إخويت َفوَق الصعيِد نيامُ       يا سائَق األضعاِن قف يل ُهـنيئةً أ * 

  

                                                        



 

 

 

 املفعول له -4

السبب الذي دعا إىل فِعل وهو  ،ويسمى )املفعول ألجله( أيياً          

لفعل يف مصدرًا متحدًا مع اإذا كان إال  وال ينتصب ،)أوشبهه( الفعل

)طلبًا( مفعول له ؛ ألنه  فإن "طلبًا للثواب  عملُت  " :نحو ،الوقت والفاعل

ألن العمل والطلب يف وقت ؛  سبب العمل وهو متحد معه يف المصدر بنّي 

    وهو نفس املتكلم. ،ويف الفاعل ؛ ألن فاعلهام واحد ،وقت واحد

دفاعًا عن  اجلهادُ  " ،"هو جماهٌد دفاعًا عن الدين  " :مثال شبه الفعلو 

والعامل فيه )جماهد( يف  ،فإن )دفاعًا( يف املثالني مفعول له "الدين واجب 

 اجلهاد( يف املثال الثاين.و) ،األول

 ،إذا اجتمعت الرشوط الثالثة هو جواز النصب وحكم املفعول له

 "و  "األجر  عملُت لطلِب  " :فتقول يف األمثلة السابقة ،وجواز اجلر بالالم

 ."ِع عن الدين جاهدُت للدفا

الم ل له مل جيز نصبه بل جيب جره بوإذا اختلف زمن الفعل وزمن املفعو

 ،فإن وقت العمل ووقت السفر خمتلفان "سافرُت للعمل  " :نحو ،التعليل
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فإن فاعل املجيئ هو  "جئُت إلحسانك  " :نحو ،وكذا إذا اختلف فاعلهام

  .أنا وفاعل االحسان هو أنت

وجيوز  ،جوز أن يكون املفعول له معلاًل لنفس الفعلوإذا كان الفعل منفيًا في

فإن )دفاعًا(  "جاهد دفاعًا عن الدين مل أُ  " :مثال األول ،أن يكون معلاًل للنفي

فإن  "مل ُأجاهد خوفًا عىل نفيس " :ومثال الثاين ،ال النتفائهتعليل لنفس اجلهاد 

ال لنفس  -ي اخلوف هلفعل هلذه العلة وأي انتفى ا –)خوفًا( تعليل للنفي 

 الفعل.

 "ن ما كنُت جماهدًا دفاعًا عن الدي " :نحو ،وجيري ذلك يف شبه الفعل أيياً 

  ."ما كنُت جماهدًا خوفًا عىل نفيس  "و 

 " ،"الً اجادلُت دفاعًا عنك جد " :نحو ،مطلقاً وجيوز تقديم املفعول له 

طمعًا بعطائك  " ،" ذهب طلبًا لرزقه زيٌد  " ،"وقاتلُت دفعًا للرش العدوَّ 

 ."مدحُتك 

 

 

 



 المفعول له                               ~ 273~  الفعلملحقات 

  

 :متارين

 وبني عامله: ،دّل عىل املفعول له فيام يأيت

واِعِق َحَذَر املَْْوِت َواهلُل  " :تعاىلقال *  َعُلوَن َأصابَِعُهْم يِف آذاهِنِْم ِمَن الصَّ جَيْ

يٌط بِاْلكافِِريَن )البقرة  .(0)(18حُمِ

ي نَ  ":*وقال  .(2)(277)البقرة"ْفَسُه اْبتِغاَء َمْرضاِت اهللَِوِمَن النَّاِس َمْن َيرْشِ

 .(3)(231)البقرة "َوال مُتِْسُكوُهنَّ رِضارًا لَِتْعَتُدوا  " :* وقال

 .(4)(31)اإلرساء"َوال َتْقُتُلوا َأْوالَدُكْم َخْشَيَة إِْمالٍق   "* وقال: 

ْمِع َحَزنًا َأالَّ جَيُِدوا ما ُينِْفُقوَن  " :* وقال َتَولَّْوا َوَأْعُينُُهْم َتِفيُض ِمَن الدَّ

  .(5)(82)التوبة"

َق َخْوفًا َوَطَمعًا  " :* وقال    .(6)(12)الرعد" ُهَو الَِّذي ُيِريُكُم اْلرَبْ

 فأعطاه اهلل النظرة استحقاقاً " : ويف هنج البالغة يصف )ع( ابليس* 

 .(7)" للسُخطة
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من  واستعصاماً  ،لعزته واستسالماً  ،لنعمته أمحده استتامماً  " :وفيه أيياً * 

  .(0)"كفايته  إىل وأستعينه فاقةً  ،معصيته

 :تقاتلونني عالمَ  :يف جواب جيش ابن زياد للحسني)ع( عندما سأهلم *    

 .(2)" نقاتلك بغيًا ألبيك وما فعل بأشياخنا يوم بدر وحنني"  :قالوا

 (3)خمافة فقر فالذي صنع الفقرُ  *  ومن ينفق الساعات يف مجع ماله    

 (4)األعداءِ * ال أقعد اجلبن عن اهليجاء     وإن توالت زمر 

 (5)* طربُت وما شوقًا إىل البيض أطرُب    وال لعبًا مني وذو الشيب يلعب؟!

وّضح املصدر الذي جيوز نصبه واملصدر الذي ال جيوز صبه فيام يأيت مع  -2

مدحتك  –ملساعدتك  جئُت  –) خرجت الستقبال الييف  :ذكر السبب

 .  (6)لسخائك (
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 املفعول معه -2

دون أن يكون معه  )أو شبهه( هالذي يفعل الفاعل فعلَ  املعطوف االسموهو 

فـ)النهر( مفعول معه ؛ ألين  "رِسُت والنهَر  " :نحو ،مشاركًا له يف الفعل

 أنا سائرٌ  " :ونحو ،فعلت السري بصحبته دون أن يكون مشاركًا يل يف السري

 . "سرُيك والنهَر يمتَّع البرص  "و "والنهَر 

 " :ونح ،وقد حَيتمل الكالم كوَن االسم مفعوالً معه وكونه معطوفًا تابعاً  

وجب رفعه  يف السري (عيلـ)ل مصاحباً  (املدير)فإن كان  " املديرو  سار عيلٌ 

  عىل أنه مفعول معه.  (املدير)مسايرًا له وجب نصب  (عيلٌ )وإن كان  ،بالعطف

عىل  ( نصب )املديرتعنّي  "املدير وأو عيل سار  واملدير رسُت  " :وإذا قلت

مري أنه مفعول معه ؛ ألن العطف ممتنع هنا ؛ إذ ال يصح العطف عىل الي

  .بدون فصل باليمري املنفصل وغريه املتصل املرفوع

ألنه اليصح العطف  " مررُت بك واملديرَ  " :يف نحو العطف وكذا ال يصح

 عىل اليمري املتصل املجرور بدون تكرر حرف اجلر. 
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و  "سار فالن والنهر  " :نحو ،يقبل العطف وقد يمتنع العطف ألن املعنى ال

ونحو ذلك ؛ إذ النهر ال يسري حتى ُيعطف عىل )فالن(  "سهر فالن والنجم  "

 وكذا النجم ال يسهر.   ،فيشاركه بالسري

معه ألن الفعل يدل عىل  مفعولأنه  وبالعكس قد يمتنع النصب عىل

فال جيوز نصب )عمرو(  "ختاصم زيٌد وعمرو  " :نحو ،املشاركة من الطرفني

هنام مشرتكان بالتخاصم ال أن إحدمها يفعله بصحبة هنا بل جيب رفعه ؛ أل

 اآلخر.

وال توسطه بني العامل وبني االسم  عىل عامله املفعول معه ال جيوز تقدمو

 ."مشى والنهَر زيٌد  "أو  "والنهَر مشى زيٌد  " :فال يصح ،املقارن له

كيف أنت  " :وذلك يف نحو قوهلم ،وقد ينصب املفعول معه فعل مقّدر

 واهلل أعلم. ،كيف أنت تكون وقصعة :والتقدير "وَقصعًة من ثريد 
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 :متارين

  :دّل عىل املفعول معه فيام يأيت وبني عامله

كاَءُكْم  " :* قال تعاىل  .(0)(71)يونس"َفَأمْجُِعوا َأْمَرُكْم َورُشَ

ياطنَِي  " :*  وقال ُْم َوالشَّ هنَّ  .(2)(63)مريم"َفَو َربَِّك َلنَْحرُشَ

ْلُهْم َقلِياًل  " :* وقال بنَِي ُأويِل النَّْعَمِة َوَمهِّ  .(3)(11)املزمل"َوَذْريِن َواملَُْكذِّ

أساء أم  ما أنت وعثامنَ  " :ويف خطاب عبد اهلل بن عفيف البن زياد* 

 ." (4)أحسن أصلح أم أفسد

 (5)مهنُد ك واليحاَك سيٌف القنا     فحسبُ  واشتجرَ انت اهليجا *   اذا ك

    أشكو اهلم ميطربًا  سهرت والنجمَ * 

 (6)شكوى العليل ابتغاء الغوث والسندِ                                                          
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وبني  (0)ما الفرق  يف املعنى بني )سار زيٌد وخالٌد( و )سار زيٌد وخالدًا ( -2

 .  (2))كنُت وموسى كاألخ( و )كنُت وموسى كاألخوين(

 

 

 

                                                        



 

 

 املستثىن -6

)أو أجزاء( ما تعلق به  رادِ من أف )أو شبهه(عن حكم الفعل ما ُأخرج وهو  

 ،فـ)حممد( من أفراد فاعل الفعل "جاء الطالُب إال حممدًا  " :نحو ،الفعل

 " :ونحو ،الفعل أعني )املجيء(حكم وقد ُأخرج عن  ،أعني )الطالب(

فإن )الفساق( من أفراد مفعول الفعل )العلامء(  "أكرمُت العلامء إال الفّساق 

ه( من فإن )وج "أعجبُت بزيٍد إال وجَهه  " :ونحو ،وقد ُأخرج عن )اإلكرام(

 )اإلعجاب(.  نعاء متعلق الفعل )زيد( وقد ُأخرج أجز

إال  ءَ ٌم العلاموأنا مكرِ  "و  "الطالب قادمون إال حممدًا  " :ومثال شبه الفعل

وعليك  "زيد مجيل إال عينَه  "و  "مون إال الفاسقني وهم ُمكرَ  "و  "الفساَق 

 وهكذا. "إتباع العلامء إال أهَل الطمع 

حقيقيًا من متعلق الفعل املستثنى منه  )أو جزءًا( ستثنى فرداً وقد ال يكون امل

فقد ُجعل الكلب من أفراد  "هم جاء القوم إال كلبَ  " :نحو ،بل فردًا إدعائياً 

بناًء عىل  "سجد املالئكة آلدم إال ابليَس  " :ونحو ،القوم إّدعاًء الختالطه هبم

ويسمى  .فُجعل منهم الختالطه هبم ،احلقكام هو  ،أن ابليس ليس من املالئكة

   االستثناء يف هذه احلالة بـ)االستثناء املنقطع أو املنفصل(.



 المستثنى                                 ~ 282~   الفعلملحقات  

  

 ،ذا كان الكالم سالباً إال إ بـ)إال( هو وجوب النصباملستثنى حكم و

 " :نحو ،جُيعل بدالً من املستثنى منه فيتبعه يف اإلعرابأن فيجوز نصبه وجيوز 

 (3)ناجحنيوما كافأُت الطالب إال ال " " (2)أو حممٌد  (0)ما جاء الطالب إال حممداً 

 ."عدوَل او العدوِل قتدى بالعلامِء إال الال يُ  "و  "

نفي مثال امل ،والكالم السالب هو ما كان منفيًا أومنهيًا عنه أو مستفهاًم عنه    

 ال تقتِد بأحٍد إال "و  "ال تستودع أحدًا إال األمنَي  " :ومثال النهي ،تقدمما 

 ."الصادَق أو الصادِق 

ُتكرم  أ "و  "؟ملون املني أو الظاأحٌد إال الظ  هل هَيلك " :ومثال االستفهام

 ."الطالَب إال زيدًا ؟! 

 وٌأعرب يف اإلعراب املستثنىيف الكالم ناب عنه  منه ستثنىامل ُيذكر إذا ملو

 :نحو ،وال يكون ذلك إال يف الكالم السالب ،)إال( غري موجودة كام لو كانت

 "ال تكرم إال الناجَح  " :ونحو ،فـ)املتقي( هنا فاعل )فاز( "ِقي ما فاز إال  املت "

اجلار ف "ما اقتديُت إال بالصادق " :ونحو ،مفعول به لـ)تكرم(فـ)الناجح( هنا 

 "إال حلٌم  ما الدنيا " :ونحو ،)اقتديُت(لـ يف موضع املفعول واملجرور هنا  
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ويسمى االستثناء يف هذه احلالة بـ)االستثناء  فـ)حلم( هنا خرب املبتدأ )الدنيا(.

 املفّرغ( ألن العامل ُيفّرغ للعمل بام بعد )إال(.

َوَيْأَبى  " :نحو قوله تعاىل ،بالنفي إذا كان مؤوالً  اإلثبات يف غري وقد يأيت   

 . (32)التوبة" إاِلَّ َأْن ُيتِمَّ ُنوَرُه اهللُ
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 االستثناء بغر)إالّ(
وقد ُيستثنى باسٍم وذلك  ،(0)خاصةواألصل أن يستثنى بحرف وهو )إاّل( 

 ،وينوبان عنه يف اإلعرابإىل املستثنى  فييافان)غري( و)سوى( خاص بـ 

فهي  ،فـ)غري( هنا منصوبة عىل االستثناء " غرَي واحدٍ  جاء القومُ  " :تقول

سوى جاء القوُم  " :وهكذا ،وُأضيفت إليهأخذت إعراب املستثنى بـ)إال( 

  . " واحدٍ 

 غريُ  "أو  ،عىل االستثناء غري نصبب " ما جاء القوُم غرَي واحدٍ  " :وتقول

 .البدليهباتباعها عىل  " واحدٍ 

سوى عىل أهنا  وأبرفع غري  "حٍد أو سوى واحٍد ما جاء غرُي وا " :وتقول

  فاعل لـ)جاء(.  

 –خال  –ال يكون  –)ليس  :وذلك خاّص بأربعة أفعال يستثنى بفعلٍ وقد 

  .(حاشا –عدا 

أما )ليس و ال يكون( فينصبان املستثنى خربًا هلام ؛ ألهنام من األفعال 

 ."وجاء القوم ال يكون زيدًا  " ،"جاء القوم ليس زيدًا  " :نحو ،الناقصة
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نجح  " :نحو ،وأما )خال وعدا وحاشا( فينصبان املستنى مفعوالً به هلام

  . (0)"الطالُب خال املهمَل أو عدا املهمَل أو حاشا املهمَل 

إال  " :فال يقال نحو ،عىل املستثنى منه وعامله معاً  ال جيوز تقديم املستثنىو

كقول  ،فجائزأّما تقديمه عىل املستثنى منه وحده  " زيدًا حرض الطالُب 

 الكميت)ره(:

 وما يل إال أَل أمحَد شيعٌة                        ومايل إال مذهَب احلِق مذهُب              

الناس إال  " :فيجوز نحو ،وكذا تقديمه عىل العامل وحده عىل األصح   

 ." العصاَة ُأحبه 
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 :متارين

  :وأعرب املستثنى ،دّل عىل املستثنى واملستثنى منه فيام يأيت

 .(0)(33)البقرة"ُثمَّ َتَولَّْيُتْم إاِلَّ َقلِياًل ِمنُْكْم َوَأْنُتْم ُمْعِرُضوَن  " :قال تعاىل* 

 .(2)(66)النساء" ما َفَعُلوُه إاِلَّ َقلِيٌل ِمنُْهْم  " :وقال* 

 .(3)(47)هود"َوما آَمَن َمَعُه إاِلَّ َقلِيٌل  " :* وقال

َا الَِّذيَن آَمُنوا ال َتْأُكُلوا َأْمواَلُكْم َبْينَُكْم بِاْلباطِِل إاِلَّ َأْن َتُكوَن  " :* وقال يا َأهيه

 .(4)(28)النساء"جِتاَرًة َعْن َتراٍض ِمنُْكْم 

 

 

باَع الظَّنِّ َوما َقَتُلوُه َيِقينًا  " :* وقال ْم بِِه ِمْن ِعْلٍم إاِلَّ اتِّ ما هَلُ

 .(0)(157)النساء"
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ُسُل ِمْن َبنْيِ َأْيِدهيِْم َوِمْن َخْلِفِهْم َأالَّ َتْعُبُدوا إاِلَّ اهلَل  " :وقال*  ُم الره إِْذ جاَءهْتُ

 .(2)(14)فصلت"

الهوَن  " :وقال ِه إاِلَّ اليَّ ِة َربِّ   .(3)(56)احلجر"َوَمْن َيْقنَُط ِمْن َرمْحَ

 .(4)(14)العنكبوت"َفَلبَِث فِيِهْم َأْلَف َسنٍَة إاِلَّ مَخِْسنَي عامًا  " :وقال* 

ْيناُه َوَأْهَلُه َأمْجَِعنيَ  ":وقال*   .(5)(171)الشعراء"إاِلَّ َعُجوزًا يِف اْلغابِِريَن  *َفنَجَّ

 ما من أحد من أصحايب إال لوشئت " :* روي أن رسول اهلل )ص( قال

 .(6)" ألخذُت عليه ليس أبا الدرداء

 (7)أال كُل يشء ما خال اهلَل باطُل            وكل نعيٍم ال حمالة زائُل   * 

  (8)يكن إال النبينَي شافعُ  *   لألهنم ال يرجون منه شفاعًة          إذا مل

 (0)مقانعها وما أبقت هلا         حاشا املهابَة واجلالَل حجابا *      سلبْت 
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 (2)ّومُ ــــ*               ناموا وال تستيقيوا                   ما فاز غرُي النه 

 (3)اخلطِب  األحباب هينةَ  ا        سوى فرقةِ * وكل مصيبات الزمان وجدهُت 

 (4)* رأيت الناس ما حاشا قريشًا           فإنا نحن أفيلهم فعاال

 :وأضبط آخرها مع ذكر السبب ،ضع )غري( مكان )إال( فيام يايت -2

ال ينجو إال  –نجو الناس إال املتقني أو املتقون ال ي –الناس هالكون إال املتقني )

 .(5)املتقون(
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 احلـــال -0

 " :نحو ،)أو شبهه( حني تعلقه بنّي حال االسم الذي تعلق به الفعليماوهو 

نّي حال )أمحد( حني تعلق الفعل به أعني رسعًا( بمفإن ) "جاء أمحُد مرسعًا 

( اً  حال املفعول به )خالدفـ)نائاًم( بنّي  "صادفُت خالدًا نائاًم  " :ونحو ،املجيء

فـ)جالسًا( قد بني حال  "مررُت بعيلٍّ جالسًا  ": ونحو ،به املصادفة حني تعلق

 ..وهكذا..به املرور حني تعلقرور)عيل( جامل

ل من اليمري افإن )مرسعًا( هنا ح "هو ذاهٌب مرسعًا  ": ومثال شبه الفعل

 "هو مرضوٌب عاريًا  " :نحوو ،ذاهب هو مرسعاً  :املسترت يف )ذاهب( والتقدير

 "جميُئك مستعِجاًل  رابني "  :ونحو ،ب الفاعل املسترتفإن )عاريًا( حال من نائ

 فإهنا فاعل املصدر قد أضيف إليها.؛ فإن )مستعجاًل( هنا حال من الكاف 

جاء زيٌد  " :فتقول يف نحو ،ف احلال بوقوعه جوابًا لـ)كيف(عرَ ويُ       

 مرسعًا. :فيقال كيف جاء زيد؟  : "مرسعاً 

 كام تقدم. ،وحكم احلال هو وجوب النصب     

لها يإال يف موارد نادرة جيب تأو نكرة ال يأيتو ،حلال إال معرفةال يكون او     

 ورأيتك ،جئُت وحدي " :تقول ،مثل )َوْحد(املياف إىل اليمري ،بالنكرة



 الحـــال                                   ~ 292~   الفعل ملحقات 

  

 وهو مؤول بـ)مفردًا(. "وعبدُت اهلل وحَده  ،وحَدك 

جاءوا  :وتأويله ،حال)مجاء( هنا ـفال "جاءوا اجلاّمَء الغفري  " :ومثل قوهلم

 جمتمعني.

 "....أو الثاين فالثاين ،دخلوا األول فاألول " :نحو ،ومثل وصف العدد

 دخلوا مرّتبني.  :والتأويل

 " :مثال اجلملة ،ويأيت مجلة وشبه مجلة ،كاألمثلة السابقة ،مفرداً واحلال يأيت 

جاء فالٌن عىل  " :ومثال شبه اجلملة ،"أو وهو ييحك  -جاء فالٌن ييحُك 

ويف احلقيقة شبه اجلملة ليست هي احلال وإنام متعلقة  "ورأيته فوَق داره  ،فرسه

ورأيته مستقرًا عىل  ،جاء مستقرًا عىل فرسه " :املثالنيوالتقدير يف  ،بحال مقّدر

  ذلك يف اخلرب.كام تقدم  ،داره

إال إذا كان  " م مستبرشًا الناجُح قدِ  " :نحو ،وجيوز تقديم احلال عىل صاحبه

 يُد الوالدِ  ُتقّبل " :نحو ،فال جيوز تقديم احلال عليه ،صاحبه جمرورًا باإلضافة

 ."لسًا يُد الوالد اقّبل جتُ  " :فال يقال "جالسًا 

نعم ال جيوز  ،"مرسورًا جاء حممٌد  " :نحو ،وجيوز تقديمه عىل الفعل

 "ما أحسن زيدًا راكبًا  " :نحو ،كفعل التعجب ،(0)يمه عىل الفعل اجلامددتق

 . "راكبًا ما أحسن زيدًا  " :فال جيوز أن تقول
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 :متارين

 :وبني عاملها وصاحبها ،دّل عىل احلال فيام يأيت

 .(0)(37)األنبياء"َوَذا النهوِن إِْذ َذَهَب ُمغاِضبًا  " :* قال تعاىل

 .(2)(157)األعراف"...إىِل َقْوِمِه َغْيباَن َأِسفاً  َوملََّا َرَجَع ُموسى " :* وقال

نْبِِه َأْو قاِعدًا َأْو قائِاًم َفَلامَّ َكَشْفنا  "* وقال: ه َدعانا جِلَ َوإِذا َمسَّ اإِلْنساَن الرضه

هُ  ُه َمرَّ َكَأْن مَلْ َيْدُعنا إىِل رُضٍّ َمسَّ  .(3)(12)يونس" َعنُْه رُضَّ

َا الَِّذيَن آَمنُوا ُخُذوا ِحْذَرُكْم َفاْنِفُروا ُثباٍت َأِو اْنِفُروا مَجِيعًا  "وقال: *  يا َأهيه

 .(4)(71)النساء"

ُبوَن ُوُجوَهُهْم "* وقال:  َوَلْو َترى إِْذ َيَتَوىفَّ الَِّذيَن َكَفُروا املاَْلئَِكُة َيرْضِ

ِريِق     .(5)(57نفال)األ"َوَأْدباَرُهْم َوُذوُقوا َعذاَب احْلَ
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ٌة  َذُبوا َعىَل اهللِ ُوُجوُهُهمْ َوَيْوَم اْلِقياَمِة َتَرى الَِّذيَن كَ  " * وقال:  ُمْسَودَّ

 .(0)(67)الزمر"

وَن  " * وقال: ا إِذًا خَلارِسُ ْئُب َوَنْحُن ُعْصَبٌة إِنَّ " قاُلوا َلئِْن َأَكَلُه الذِّ

 .(2)(14)يوسف

الَة َوُيْؤتُ الَِّذيَن ُيِقيُموَن  " وقال: * كاةَ الصَّ َوُهْم راكُِعوَن  وَن الزَّ

 .(3)(55)املائدة"

اٍت َوَيْقبِْيَن  ": * وقال  .(4)(18)امللك"َأ َومَلْ َيَرْوا إىَِل الطَّرْيِ َفْوَقُهْم صافَّ

 

ْم َعِن التَّْذكَِرِة ُمْعِرِضنَي  "  :* وقال  .(5)(48)املدثر"َفام هَلُ

 .(6)"خائفًا راجيًا  راهبًا راغباً أدعوك ياربِّ  " :*  ويف دعاء إيب محزة

 بني نثيله حينيه إىل أن قام ثالث القوم نافجاً . ." :* ويف اخلطبة الشقشقية
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 .(0)" الربيع بتةَ اإلبل نِ  اهلل خيمةَ  وقام معه بنو أبيه ُييمون ماَل  ،ومعتلفه 

لقد جئتم هبا شوهاء صلعاء عنقاء  " :* ويف خطبة العقيلة زينب )ع(

 .(2)"سوداء فقامء خرقاء 

فتداركوا ما بقي من أعامركم بصالح  "* ويف خطبة اإلمام زين العبدين: 

ين قني غري مرسوررِ قلتم من قصوركم إىل قبوركم فَ وقد نُ  األعامل وكأين بكم

"(3). 

 (4)يتكتمُ * خرج احلسني من املدينة خائفًا     كخروج موسى خائفًا 

 (5)إال وفيه تعثراهلا  * مشى الدهر يوم الطف أعمى     فلم يدع عامدًا 

 قال السيد رضا اهلندي)قد(:* 

 (6)يف دار زينب بل وقفن ربابا  امعي   دولقد وقفت فام وقفن م
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    :يصف أصحاب احلسني )ع(وفيها     

 (0)وكعاباوكأهنم مستقبلون كواعبًا             مستقبلني أسنًة   

  (2)عهدُتك ما تصبو فام       لك بعد الشيب َصّبًا متيَّام *     

  (3)يف السجون مكابدًا        عبَو القيود وشدَة األقتادِ ما زال ُينقُل * 

 (4)*      إنام املْيُت َمن يعيُش كئيبًا        كاسفًا باُله قليَل الرجاء

 :عىل احلال؟ بنّيْ السبب هل يصح نصب الصفات يف اجلمل التالية -2

 أفيل الطالبنجح  – اجلالسوسلمُت عىل الرجل   - ُمرسعجاء رجل )

 .(5)(رشبت ماء هنر صاف  - رشبت ماء صاف -  الفصلِ 

 

                                                        





 

 

 

 اجلار واجملرور -0

وال جير بحرف اجلر إال االسم سواء كان  ،كام تقدم ،وحملهام النصب

فالالم  "الرش لتنجَو  اجتنْب  " :نحو ،أو مؤوالً  "كتبُت بالقلم  " :نحو ،رصحياً 

 ،فيؤول بـ)نجاتك( "ألن تنجو  "والتقدير:  ،هنا داخلة عىل املصدر املؤول

 .ألنه مؤول بـ)نجاحك( "رُسرُت بأنك نجحت  " :ونحو

 :وحروف اجلر هي 

 .(141)األنعام" ُكُلوا ِمْن َثَمِرِه إِذا َأْثَمَر  " :تعاىل قوله نحو ،ِمن ـ1  

ْيِل  " :قوله نحو ،ىلإ ـ2 ياَم إىَِل اللَّ هوا الصِّ  .(137)البقرة" ُثمَّ َأمِت

َسالٌم ِهَي َحتَّى َمْطَلِع  " :لهقو نحو ،االسم الظاهرإال وال جتر  ،حتى ـ3

  .(5القدر)" اْلَفْجرِ 

 خمتصة وهي جمروراً  مدخوهلن كان ذاإ ،وحاشا وعدا خال -6 ،5 ،4

 .ت اإلشارة إىل اجلر هبامرّ  وقد ،باالستثناء

ا َأْنَزْلناُه يِف َلْيَلِة اْلَقْدِر  " :تعاىل قوله نحو ،يف ـ7  .(1القدر)" إِنَّ

 .(188)األعراف"َوَأْعِرْض َعِن اجْلاِهلنَِي  " :قوله نحو ،عن ـ3

ْلُتُكْم َعىَل اْلعاملَنَِي  " :قوله نحو ،عىل ـ8    .(47)البقرة" َوَأينِّ َفيَّ
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 ،الوقت غري جيران وال ،(0)جمروراً  مدخوهلام كان ذاإ ،ومنُذ  ُمْذ  -11 ،17

 ."سبوعٍ أ ُمْذ  أو سبوعٍ أ منُذ  أَره مل " :نحو

 ."سيف من أقطع كلمةٍ  رّب  " :نحو ،النكرة الإ جتر وال ،ّب رُ  ـ12

 ." العاملني رب هلل احلمد " :نحو ،الالم ـ13

 ظاهرة املصدرية (أن)وأ املصدرية أو االستفهامية( ما) الّ إ جتره  وال ،كي ـ14

 .ميمرة أو

 ،كيام :صلواأل ،مثالً (  جئُتك ) :قال ملن سؤال "؟كيمهْ  " :األول مثال   

  .السكت هباء وجيء قياساً  لفاأل فحذفت

 ."ترَبهم كيام الناس ىلإ حسنأ " :الثاين ومثال   

 (2)تيمن كي أو تهنتيج تيمن أنْ  كي العمَل  أتقنْ  " :الثالث ومثال   

 :األول املثال يف والتقدير ،الالم بمعنى تعليل حرف ذلك كل يف هيو "ته نتيج

 .نتيجته ليامن :الثالث ويف ،هملرِب  :الثاين ويف ،ملَِـه

 جتر وال ،ظاهرًا ال ضمرياً  به املقسم الإ جيران وال ،والتاء الواو -16 ،15

 .الكعبة وَرّب  اجلاللة لفظ غري اءتال
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َيْوَم َيُكوُن النَّاُس  " :تعاىل قوله نحو ،وال جتر إال الظاهر ،الكاف ـ17

   .(4القارعة)" املَْْبُثوِث  َكاْلَفراشِ 

باهلل ألفعلّن  " :نحو ،يياأ للقسم وتكون " باهلل أستعني " نحو ،الباء ـ13

 ".كذا 

 ـ رّب  ـ الباء ـ عن ـ من ) هي ،اجلرّ  حروف من مخسةٍ  بعد( ما) تزادو

 .(الكاف

 " :تعاىل قال ،راجل عن تكفهن مل بعدهن زيدت فإذا( والباء وعن من) ماأ   

َّا َخطِيئاهِتِْم ُأْغِرُقوا  قاَل َعامَّ َقلِيٍل َلُيْصبُِحنَّ ناِدِمنَي  " :وقال  (25نوح)"مِم

ْم  " :وقال ،(47)املؤمنون" ٍة ِمَن اهللِ لِنَْت هَلُ     (.158)آل عمران" َفباِم َرمْحَ

ها فتوأما )رّب والكاف(      "و ،"ربام احلاذُق ُيطئ  " :نحو قوله ،(0)عنهكفه

فـ)احلاذق(  هنا ليس اساًم جمرورًا ؛ ألن )رّب(  "عملنا كام النحُل يعمل 

 وكذا )النحل(. ،بل هو مبتدأ ،مكفوفة عن اجلرّ 

وتسمى )واو  ،وذلك بعد الواو كثري ،وقد حيذف حرف اجلر ويبقى عمله

 :رّب( نحو قول امرئ القيس

 ليبتيل اهلموم بأنواع عيلّ        سدوله أرخى البحر كموج وليلٍ               

 ورب ليٍل.  :أي
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 متارين:

  :وأعرْب جمرورها ،دّل عىل حروف اجلر فيام يأيت

ْيناُكْم ِمْن آِل فِْرَعْوَن َيُسوُموَنُكْم ُسوَء اْلَعذاِب ُيَذبُِّحوَن "*قال تعاىل: َوإِْذ َنجَّ

ُكْم َعظِيٌم  َأْبناَءُكْم َوَيْسَتْحُيوَن نِساَءُكمْ   .(0)(48)البقرة"َويِف ذلُِكْم َبالٌء ِمْن َربِّ

َوما ُأْنِزَل َعىَل امْلََلَكنْيِ بِبابَِل هاُروَت َوماُروَت َوما ُيَعلِّامِن ِمْن َأَحٍد  " :وقال* 

ُقوَن بِِه َبنْيَ املَْْرِء  َحتَّى َيُقوال إِنَّام َنْحُن فِْتنٌَة َفال َتْكُفْر َفَيَتَعلَُّموَن ِمنُْهام ما ُيَفرِّ

يَن بِِه ِمْن َأَحٍد   .(2)(172)البقرة"إاِلَّ بِإِْذِن اهلِل َوَزْوِجِه َوما ُهْم بِيارِّ

قاُلوا َلْن ُنْؤثَِرَك َعىل ما جاَءنا ِمَن اْلَبيِّناِت َوالَِّذي َفَطَرنا "* وقال: 

 .(3)(72)طه
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الَِّذي ُهْم فِيِه  * َعِن النََّبإِ اْلَعظِيمِ *  َعمَّ َيَتساَءُلونَ  " وقال: * 

 .(0)(3خُمَْتلُِفوَن)النبأ

وا  " :وقال*  ْم َوَلْو ُكنَْت َفظًّا َغلِيَظ اْلَقْلِب الَْنَفيه ٍة ِمَن اهللِ لِنَْت هَلُ َفباِم َرمْحَ

ْل  ْم َوشاِوْرُهْم يِف األَْمِر َفإِذا َعَزْمَت َفَتَوكَّ ِمْن َحْولَِك َفاْعُف َعنُْهْم َواْسَتْغِفْر هَلُ

لِنَي )آل   .(2)(158عمرانَعىَل اهللِ إِنَّ اهللَ حُيِبه املَُْتَوكِّ

نَِّة  ":* وقال ْيطاُن َكام َأْخَرَج َأَبَوْيُكْم ِمَن اجْلَ يا َبنِي آَدَم ال َيْفتِنَنَُّكُم الشَّ

 .(3)(27)األعراف

َّا َرَزْقناُهْم َتاهللِ َلُتْسَئُلنَّ َعامَّ ُكنُْتْم  " :* وقال َعُلوَن ملِا ال َيْعَلُموَن َنِصيبًا مِم َوجَيْ

وَن   .(4)(56)النحل"َتْفرَتُ
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الصوم يل  :قال اهلل تبارك وتعاىل " :صىل اهلل عليه وآلهعن رسول اهلل * و

والذي  ،وللصائم فرحتان حني يفطر وحني يلقى ربه عز وجل ،وأنا أجزي به

 .(0)"حممد بيده خللوف فم الصائم عند اهلل أطيب من ريح املسك  نفُس 

أيب طالب عليه السالم  أصبح عيل بن"  :قال ،وعن أيب سعيد اخلدري* 

ال والذي  :قالت ،شئ تغذينيه هل عندكِ  ،يا فاطمة :فقال ،ذات يوم ساغباً 

وما كان شئ  ،ما أصبح الغداة عندي شئ ،أكرم أيب بالنبوة وأكرمك بالوصية

وعىل ابني هذين احلسن  ،يومني إال شئ كنت أوثرك به عىل نفيس أطعمناه مْذ 

 .(2)"...واحلسني

 (3)*  كالبدر من أين التفَت رأيته      هيدي إىل عينيك ضوءًا ثاقبا

 (4)ثاِمل اليتامى عصمة لألراملِ     * وأبيَض ُيستسقى الغامُم بوجههِ 
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 (0)عمرو مل ختنه ميارُبه أٌخ ماجٌد مل ُُيزين يوم مشهٍد     كام سيُف * 

 (2)فمثلِِك حبىل قد طرقُت ومرضٍع    فأهليتها عن ذي متائم حمولِ  * 

 (3)ليالَي منكّن أم ليىل من البرِش  *  باهلل يا ضبيات البان ُقلَن لنا    

  (4)يف هذه الدنيا ويف أخراكا       لِو مكانهواذكر عليًا بالعُ      * 

 (5)رّباك خرُي عباِده يف بيته        أسلمَت للرمحِن منُذ صباكا           

 (6)*  رّب حلٍد قد صار حلدًا مرارًا       ضاحٍك من تزاحِم األضدادِ 

مل يأِت  –ملني ألفعلن كذا االع بِّ ) َتر :ألخطاء فيام يأيت وعّللهااكتشف ا -2

أوالد الكراِم كهم يف  –جئُت كي زيارتِك  –يزله  لعاملِ ّب ارُ  –أحٌد حتاك 

 .(7)ربام أبيك مسافٌر( –السخاء 
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 الكالم يف متعلفات االسم

كالفاعل ونائبه  (أوشبهه)الذي وقع متعلقًا للفعل  -قد تلحق االسم 

الغرض  أمور أخرى -ه كاملبتدأ واخلرب أو وقع ركنًا يف مجلة اسمي ،واملفاعيل

 أو غري ذلك. (5)أو تأكيده (4)أو تبيينه (3)أو مشاركته (2)صهيأو ختص (0)فهيتعر منها

)النعت  التوابع األربعة – التمييز - : املياف إليهوهذه األمور هي

 (. وإليك التفصيل.والبدل ف والتوكيدوعطوامل
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  املضاف إليه  -2
( قدح ماءٍ  ،صاع قمح ،)يُد زيدٍ  :نحو ،اىل ما هو جزء منهاالسم إنام ُيياف 

 ،)صالة الصبح :نحو ،خاتم حديٍد( أو ظرفًا له ،)جبة خزٍّ  :نحو ،أو أصاًل له

أبو  ،)كتاب زيدٍ  :نحو ،نوع اختصاص أو خمتصًا به (صالة املسجد ،قيام الليل

 (.شمس الربيع.... ،شهر رميان ،يوم اجلمعة ،راُش املسجدِ فِ  ،غالُم زيدٍ  ،زيدٍ 

وصاُع  ،يٌد من زيد :ويف النحو األول والثاين تكون اإلضافة بتقدير )من( أي

 ّية(.نِّ وجبٌة من خّز ؛ ولذا تسمى )إضافة مِ  ،من قمح

صالٌة يف  و ،صالٌة يف الصبح :( أيالنحو الثالث تكون بتقدير )يف ويف 

 املسجد ؛ ولذا ُتسمى )إضافة ظرفية(.

فراٌش  ،أٌب لزيد ،كتاٌب لزيد :ويف النحو الرابع تكون بقدير )الالم( أي

 ؛ ولذا تسمى )إضافة المية(. شمٌس للربيع ،(0)يوٌم للجمعة ،للمسجد

وتسمى )اإلضافة اللفظية( وذلك  ،اللفظ افة ملجرد ختفيفضوقد تكون اإل

اهلُل جامُع  " :نحو ،كاسم الفاعل ،اخاّص بإضافة الصفة العاملة إىل معموهل

واسم  "سِب هو كريُم احل " :نحو ،شبةوالصفة امل "غدًا اليوَم أوالناِس 

؛ فإن هذا أخف من ) جامٌع  " مهدوُر الدِم اليوَم أوغداً هو  " :نحو ،فعولامل

 (.هدوٌر دُمهوم ،و كريٌم احلسَب وكريٌم حسُبه أ ،الناَس 

                                                        



 المضاف إليه                            ~ 302~  االسم  ملحقات

  

ياف فيعرب حسب موقعه يف أما امل ،وحكم املياف إليه هو وجوب اجلر

 .اجلملة

ألهنام ال  - وما يقوم مقامه أن حيذف تنوينهوجيب يف االسم املياف  

ونقصد بام يقوم مقام  ،مثلة السابقةكام هو واضح يف األ -جيتمعان مع اإلضافة 

 ،ام حيذفان عند اإلضافة كالتنوينالسامل ؛ فإهن التنوين نوين املثنى ومجع املذكر

)والدان زيٍد أو  :جيوزال و والديه وقريبيه(و ،قريبو زيدٍ  –)والدا زيٍد  :تقول

ومع ذلك فإن بعض  ،فإنه خطأ فاحش والدينه أو قريبون زيٍد أو قريبونه(

 .اخلطباء يقعون فيه

فال  ،؛ ألهنا ال جتتمع  مع اإلضافة أيياً  منهكام جيب حذف )أل( التعريف 

أو املقتول  ،) الكتاُب زيٍد أو الرضُب اللِص أو اليارُب اللِص أمس :يصح

 األِب أمس(.

 :تيف ثالث حاال نعم جيوز ذلك يف اإلضافة اللفظية

وهم   عيلٍّ  ظاملاالمها  " :نحو ،إذا كان املياف مثنى أو مجع مذكر سامل -1

 ." يهِ ـظاملِ الكانوا و  هِ يْ ـَكانا الظاملأو  ،ظاملو عيلٍّ ال

املقيُم الصالِة واملؤيت هو  " :نحو ،ـ)أل(كان املياف إليه معرفًا بإذا  -2 

 ."العهِد  واحلافظُ  ،الزكاةِ 
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مثال  ،( أو ميافًا إىل ضمريإذا كان املياف إليه ميافًا إىل معرف بـ)أل -3

 " :ومثال الثاين ،"ذكيه عطِر البدِن الهو  "و "كل ماِل اليتيِم اآلهو  " :األول

 ."احلسُن ُخُلِقه  ،املخفوُض جناِحه ،الباره أبيههو 

 :فال يصح نحو ،(0)علم أن اليمري إذا اتصل باسٍم ال يكون إال ميافًا إليهاو

  افة. ضبل جيب حذف النون لإل "لقاتلينه أمَسوا  قاتلينه أو ا "

 روتقّد  مطلقا املياف آخر كرس وجب املتكلم ياء ليهإ املياف كان إذاو

َ  " :نحو قوله تعاىل ،اإلعرابية احلركات عليه يِي َوُيِميُت  َريبِّ   " الَِّذي حُيْ

ْر  " :وقوله (253)البقرة   ُروِحيَوَنَفْخُت فِيِه ِمْن  " ،(26)احلج " َبْيتِيَ َوَطهِّ

 .(72)ص

 :موارد ذلك من يستثناُ  و   

 ،حتريكها إمكان لعدم ساكنة ألفه فتبقى( دىهُ )نحو املقصور :األول    

 ." هدايَ  " :فنقول

 ياء يف وتدغم نتسكُ  بل ، تكرس ال ياءه فإن (يهادِ ) نحو املنقوص :الثاين   

 ."هاديَّ  " :فتقول ،املتكلم
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 " :(يدان) يف تقول ،صورقفكامل ؛ مرفوعاً  كان نإ وهو ،املثنى :الثالث   

 " :(يدينيف ) تقول فكاملنقوص ؛ جمرورا أو منصوباً  كان وإن " يدايَ  انهذ

 ." بيديَّ  عملت "و " يديَّ  حفظت

 مرفوعا كان سواء أي ،مطلقا كاملنقوص وهو ،ملالسا املذكر مجع :الرابع   

 " مدريِسَّ  هؤالء " :(مدرسني) و (مدرسون) يف تقول ،جمروراً  أم منصوباً  أم

 ـ الرفع حالة يف ـ الواو لبتقُ  وإنام " بمدريِسَّ  مررت "و " مدريِسَّ  أكرمت "و

 ."يَ مدرسوْ " :واألصل ،(1)ساكنة وسبقها الياء مع الجتامعها؛  ياء

 كرسة ضمته إبدال )وهو السني يف املثال(اآلخر قبل فيام احلالة هذه يف وجيب

 .الياء ناسبلتُ 

ـ أعني املقصور واملنقوص واملثنى واجلمع املذكر  هذه األربعة معوجيب 

نعم إذا التقت  ،أما مع غريها فالغالب سكوهنا ،فتح ياء املتكلم مطلقا -السامل 

 "ريْب العظيم  " :وال جيوز "سبحان ريَب العظيم  " :نحو ،وجب فتحهابساكن 

ياء وال جيوز أييًا حذف ال .ألنه يوجب قطع مهزة الوصل وذلك ال جيوز هنا

فلينتبه املصلون إىل ذلك ؛ فإن بعيهم ُيطئ  ،وإن مل يوجب قطع مهزة الوصل

 يف ذلك.
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  حكم األمساء من حيث اإلضافة
؛ كاليامئر وأسامء اإلشارة واألسامء  إضافته ال تصح بعيها األسامء

أّي و وأسامء الرشط )إال  ،واسامء االستفهام إال )أّي( ،املوصولة إال )أّي(

 .وأسامء األفعال ،حيث وإذا(

فتها فهو مالزم ضاجتب إوبعيها  ،وهو األكثر ،وبعيها جتوز إضافته 

  :ما جتب إضافته إىل املفرد وما جتب إضافة إىل اجلملة :قسامن وهذا ،لإلضافة

 جتب إضافته إىل املفرد ما :أوال
  وما جيوز فيه ذلك. ،جيوز حذف املياف إليه منه ما ال :ن أيياً وهذا قسام

 :تقول ،لمعرفة املثنىلوجتب إضافتهام  ،كال وكلتا :فمنه :القسم األولأما 

)كالالرجل أو  :وال يصح ،لتامها(وكالمها وك ،)كال الرجلني وكلتا املرأتني

 (.وكذا مع كلتا ،أو كال رجلني زيد وعمروكال الرجال أو كال 

( يف كال ومؤنث يف كلتا مذكر وجيوز يف الكالم مراعاة لفظهام )وهو مفرد

كالمها جاءين أو  " :( تقول ما تيافا إليه حسبب ومراعاة معنامها )وهو

 . "ني أو جاءتاينتتا املرأتني جاءلوك ،جاءاين
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 (0)ومعَ   وبنيَ  وحوَل  ولدى ولدنْ  )عنَد  :مثل ،وغريها بعض الظروف :ومنه

 .وهذه تياف إىل الظاهر واليمري ((2)ادىمُح و صارىقُ  و سوىو

( وهذه ال تياف إال إىل االسم (3)وفروعهاذو وأوالت وأولو  ) :ومنه

 ."...ُألوه أو ذوه :فال يقال ،الظاهر

( وهذه ال تياف إالَوْحد و َلبَّْي ودوايَلْ وَسْعَد ) :منهو إىل  ْي و حنايَنْ

وأخواهتا  (وال تياف )لبيْ  ".......وحَدك ولبيك ودواليك " :فيقال ،اليمري

 إال إىل ضمري املخاطب خاصة.

 )وهو ما جيوز فيه حذف املياف إليه(: والقسم الثاين

 وأي ، )كل إنسان :نحو ،اإلضافة  إىل النكرة انوتالزم ،(وأيّ  )كّل  :منه

 :" :نحو  ،ها األجزاءصد منقُ إال إذا  املفرد ييافان إىل املعرفة ( والنسانإ 

 جزء منه. :( يعني؟وأّي عيلٍّ حُتّب  ،يلٍّ مجيلكل ع)

نامها )وهو بحسب عوجيوز يف الكالم مراعاة لفظهام )وهو مفرد مذكر( أو م 

 ."أو ناجحون ؟وأيهكم ناجٌح  ،كلههم قادم أو قادمون " :تقول ،إليه(ما تياف 
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كافأُت الناجحني   " :نحو ،نانفينوّ  هوجيوز حذف املياف إليهام مع نيت

 .أيَّ إنسانٍ  :أيْ  "أكرم أيًا أكرمك  " :ونحو ،وكل ناجٍح  :أي "قد ريَض  وكٌل 

 )بعض(.ومثلهام يف ذلك 

املصدرية الزمانية فتصري نائبًا عن ظرف الزمان ( ما)وُتياف)كل( إىل 

علاًم إزداد  عُ كلَّام ازداد الورِ  " :نحو ،يستعمل للرشط )غري اجلازم( خاصةو

 ."تواضعًا 

ًا ما َتْدُعوا َفَلُه  " :نحو قوله تعاىل ،فال تؤثر شيئاً ( )أّي( )ماوتزاد بعد  َأيًّ

ْسنى   ." أيهام رجلٍ  رجٌل  مالٌك  " :ونحو ،( 117)اإلرساء"األَْسامُء احْلُ

 ،وإذا دخلت )كل( عىل النفي دّلت عىل عموم النفي لكل أفراد املدخول

 ،أفاد نفي العموم وإذا دخل عليها النفيُ  ،"كله مسكٍر ال جيوز رشبه  " :نحو

بل بعيه طاهر  ،أي ليس عموم املسكر نجس "مسكٍر نجس ما كله  " :نحو

  )كاجلامد باألصالة(.

مثال  ،فهي تفيد عموم النفي دخلت عىل النفي أم دخل عليهاأما )أّي( 

 ." أيه طالٍب أساء مل ُأكرْمه "و  "أكرمت أيَّ طالٍب مل ُيسْئ  " :األول

النفي عىل )أّي( وال يدخل  ،"ما أكرمُت أيَّ طالب أساء  ": الثاينومثال 

 ام الصدارة يف الكالم.ألن هل -بل تدخال عليه  -ستفهامية والرشطية اال

وقد حيذف املياف إليهام  ،)قبل وبعد( ومها ظرفان مالزمان لإلضافة :ومنه

وقد حيذف  ،"أو بعدًا -جئُت قباًل  "   :تقول ،ينونان حينئذٍ ف ،نية معناهعدم مع 
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أو بعُد  -جاء زيٌد وجئُت قبُل  :تقول ،فيبنيان حينئذ عىل اليم (0)مع نية معناه

 بله أو بعده.ق :أي "

خلف  -وراء  –قدام  -أمام  – أسفل - حتت –)فوق  :يف ذلكومثلهام 

ذهبُت  " :وتقول ،".... .جئُت من فوُق أو من حتُت  " :تقول أول( -ودون 

 .".....فوقًا أو حتتًا أو أسفَل أو أماماً 
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 ما جتب إضافته إىل اجلملة  :ثانياا 
 ،جلملة الفعلية واالسميةا إىل ييافانو وإْذ ( ،حيث) :أربعة أسامءوهو 

 " :ونحو ،"سكنُت حيُث أنت تسكن  "و  "إذهب حيُث شئَت  " :تقول

  ."جئُت إذ الفجر طالع  "و  "جئُت إذ طلع الفجر

 ،ة( ومها ال ييافان إال إىل اجلملة الفعلي(0)حلينية)ا ملّا)غري الفجائية( و  إذاو

إذا هو  " :مثالوال يقال  ،"ين أكرمته ءملّا جا "و  "إذا استغنيت فُجد  " :نحو

 ."ملّا أنت مسافٌر القيُتك  " :وال (2)" ورٌع اليظلمُ 

وإنام يشبههام  ،اجلملة أن يياف إىلأو )إذ( )إذا(  وجيوز يف كل ظرف أشبه

فإن كان مستقباًل  ،(وساعةوحني )يوم ووقت  :مثل ،إذا كان مبهاًم غري معني

فيجري عليه حكمها من لزوم أن  ،كان مشبهًا لـ)إذا( ؛ ألهنا تدل عىل املستقبل

 ."تدعوين حنيَ  سأجيئ " :تقول مثالً  ،تكون اجلملة مستقبلية وأن تكون فعلية

فيجري عليه  ،مشبهًا لـ)إْذ( ؛ ألهنا تدل عىل املايض وإذا كان ماضيًا كان

 ،وجواز أن تكون اسمية أو فعلية ،حكمها من لزوم أن تكون اجلملة ماضية

 ."غافلون  مخرجُت ساعَة أنت "و  "م زيٌد قدمُت يوم قدِ  " :نحو
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 :متارين

 :وبني نوع األضافة وحكمها ،املياف واملياف إليهعىل دّل 

ْيِل  " :* قال تعاىل وا َبْل َمْكُر اللَّ ِذيَن اْسَتْكرَبُ َوقاَل الَِّذيَن اْسُتْيِعُفوا لِلَّ

 .(0)(33)سبأ"..ُمُروَننا َأْن َنْكُفَر بِاهللَِوالنَّهاِر إِْذ َتأْ 

 .(2)(72)يوسف"قاُلوا َنْفِقُد ُصواَع املَْلِِك َوملَِْن جاَء بِِه مِحُْل َبِعرٍي  ":* وقال

ام هَنَرًا  " :* وقال ْرنا ِخالهَلُ ْ َتْظلِْم ِمنُْه َشْيئًا َوَفجَّ نََّتنْيِ آَتْت ُأُكَلها َومَل كِْلَتا اجْلَ

 .(3)(33)الكهف"

 .(4)(23)لقامن"ما َخْلُقُكْم َوال َبْعُثُكْم إاِلَّ َكنَْفٍس واِحَدٍة  "* وقال: 

ْت ُقُلوُب  "وقال:  *  الَِّذيَن ال ُيْؤِمنُوَن بِاآلِخَرِة َوإِذا ُذكَِر اهللُ َوْحَدُه اْشَمَأزَّ

 .(5)(45)الزمر"
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وُم  "* وقال:   *يِف َأْدَنى األَْرِض َوُهْم ِمْن َبْعِد َغَلبِِهْم َسَيْغلُِبوَن  *ُغلَِبِت الره

 .(0)(4)الروم"يِف بِْيِع ِسننَِي هللِ األَْمُر ِمْن َقْبُل َوِمْن َبْعُد َوَيْوَمئٍِذ َيْفَرُح املُْْؤِمنُوَن 

َلْت ِمْن َلُدْن َحكِيٍم َخبرٍِي  " :* وقال كِتاٌب ُأْحكَِمْت آياُتُه ُثمَّ ُفصِّ

 .(2)(1)هود"

ُكُم بِِه َذوا َعْدٍل ِمنُْكْم َهْديًا بالَِغ  " :* وقال َفَجزاٌء ِمْثُل ما َقَتَل ِمَن النََّعِم حَيْ

اَرٌة َطعاُم َمساكنَِي َأْو َعْدُل ذلِ   .(3)(85)املائدة"َك ِصيامًا اْلَكْعَبِة َأْو َكفَّ
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مْحِن َعْبدًا  "وقال* امواِت َواألَْرِض إاِلَّ آيِت الرَّ إِْن ُكله َمْن يِف السَّ

 .(0)(83)مريم

وهَنُْم َيَوده املُْْجِرُم َلْو َيْفَتِدي ِمْن َعذاِب َيْوِمئٍِذ بَِبنِيِه  " وقال:*  ُ ُيَبرصَّ

 .(2)(11)املعرج"

وكامل معرفته  ،أول الدين معرفته " :التوحيد ألمري املؤمنني )ع( ويف خبطبة

وكامل  ،وكامل توحيده االخالص له ،وكامل التصديق به توحيده ،التصديق به

 وشهادة  لشهادة كل صفة أهنا غري املوصوف؛ اإلخالص له نفي الصفات عنه 

 .(3)" كل موصوف أنه غري الصفة
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حتى قبيته  " :أمري املؤمنني )ع(  خطبة فاطمة الصغرى)ع( تصف* ويف

مل  ،مشهور املذاهب ،معروف املناقب ،عريكةطيب ال ،إليك حممود النقيبة

 .(0)" وال عذل عاذل ،تأخذه فيك لومة الئم

 (2)أكاد أغّص باملاء الفراِت      *  فساغ يل الرشاب وكنُت قباًل 

 (3)والناذرين إذا مل الَقهام دِمي  الشامتي عريض  ومل أشتمهام       *

 (4)مٌة أحساهبم   شمه األنوف من الطراز األولِ الوجوه كري بيُض * 

  (5)*    أودى َبنيَّ وأعقبوين حرسة        بعد الرقاد وعربة ال تقلعُ 

ُموا ولكِل جنٍب مرصعُ        (6)سبقوا هواي وأعنقوا هلواهُم    فُتِخرَّ

                                                        



 المضاف إليه                            ~ 324~  االسم  ملحقات

  

 (0)البيت الذي    مل جيتمع لواله شمل الدينِ وجممعي حطٍب عىل * 

 (2)*  كأن قلوب الطري رطبًا ويابسًا     لدى وكرها العناُب واحلشف البايل
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 التمييز -0

عندي صاٌع  " :نحو ،لهيف اسم قب (0)اً هبامإ االسم الذي يمّيزهو  :التمييز

 ،به فهو مقياس لكل ما يكال فال يعرف ما ذا ُيراد ،هبامإه إذ الصاع في "قمحًا 

فإن  "عندي عرشون دينارًا  " :ونحو ،وإنام يتميز بـ)قمحًا( فهو متييز

وإنام مّيزه وحدد املراد منه  ،يشء معدودفهو عدد ألي ؛ )عرشون(  اسم مبهم 

 )دينار( فهو متييز له.

وهناك متييز آخر يسمى بتمييز  ،ويسمى هذا بتمييز الذات أومتييز املفرد

سيأيت الكالم عنه يف يف ملحقات اجلملة إن شاء اهلل  ،النسبة أو متييز اجلملة

 تعاىل.

 :يف أربعة أشياء متييز املفرد ويكون  

 ،"دقيقًا  ّداً مُ أعِط كل فقري  "نحو  ،وهي ما ّدل عىل كيل ،ديراملقاـ 1   

 " :أو مساحة نحو  "ورطاًل نحاسًا  ،اشرتيت مثقاالً ذهباً  " :نحو ،أو وزن

 ." زرعت فّدانًا شعرياً 
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إِنَّ الَِّذيَن َكَفُروا  " :)ملء األرض( يف قوله تعاىل :نحو ،أشباه املقاديرـ 2   

اٌر َفَلْن ُيْقَبَل ِمْن َأَحِدِهْم ِمْل  ( 81)آل عمران"ُء األَْرِض َذَهبًا َوماُتوا َوُهْم ُكفَّ

و)قدر راحة( يف  ،"دمًا  ملء حمجمةٍ ال تسفكوا  " :و)ِملُء حمجمة( يف نحو

ِجْئنا بِِمْثلِِه َمَددًا َوَلْو  " :و)مثل( يف قوله تعاىل "غياًم  يف السامء قدر راحةٍ  " :نحو

 .(178)الكهف"

 (4)يوسف"إيِنِّ َرَأْيُت َأَحَد َعرَشَ َكْوَكبًا  " :نحو قوله تعاىل ،األعدادـ 3   

إِنَّ هذا " :وقوله (155)األعراف" َواْختاَر ُموسى َقْوَمُه َسْبِعنَي َرُجالً  " :وقوله

 (.23)ص "َأِخي َلُه تِْسٌع َوتِْسُعوَن َنْعَجًة 

 " :نحوو ،(0)"هلل دّره خطيبًا  " :نحو قولك يف خطيب ،اليمري املبهمـ 4   

 ،فإن )رجاًل( متييز لليمري املسترت يف )نعم( الذي هو فاعلها "نعم رجاًل زيٌد 

 ."يا له رجاًل  " :ونحو

عندي  " :نحو ،جّره بـ)ِمن( البيانية وجيوز ،هو النصب التمييزحكم و

 متييز العدد إال " هلل دره من رجٍل  "و  "وقدر راحة من قامش  ،صاعًا من قمٍح 

 ."أحد عرش من رجل  "أو  "عرشون من رجٍل  " :فال جيوز جره هبا فال يقال

متٍر و  (0)عندي وسُق  " :نحو ،التمييز يف املقادير إىل زيَّ ممُ ـوجيوز إضافة ال

بل  ،فال جيوز إضافته إىل التمييز ،. نعم إذا كان املميَّز ميافاً "....ذراُع حريرٍ 
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 "وقدر راحة قامٍش  ،عندي فّدان أرٍض قمٍح  " :فال يقال ،جيب نصب التمييز

 ."وقدر راحٍة قامشًا  ،فدان أرٍض قمحاً "  بل 

 (ومنها مائة وألف)التمييز يف األعداد املفردة وجيب إضافة املميَّز إىل  

  ."لف فلٍس وأعندي ثالثة كتٍب ومائة دياٍر  " :فتقول

عندي كتاٌب  " :تقول ،يكون ما يميِّزمها موصوفًا هبام والعددان واحد واثنان

    ."واحٌد وكتابان اثنان 

وجيوز  "كم كتابًا قرأَت؟  " :نحو ،يكون منصوباً  االستفهاميةومتييز )كم( 

 ."هذا؟  (2)بكم درهٍم اشرتيت " :فتقول ،الباءجره إذا ُجّرْت )كم( 

  "كم فقرٍي ساعدُت ! " :تقول ،جيب جّره (3)اخلربية ومتييز )كم( 

 :ويستثنى من ذلكأن يكون مفردًا  وجيب يف متييز الذات

وامرأتان  ،هذان رجالن اثنان"  :تقول ،متييز )اثنان واثنتان( فإنه مثنى -أ

وكذا  ،فـ)رجالن( متييز )اثنان( يعرب حسب موقعه من اجلملة "اثنتان 

 )امرأتان( متييز )اثنتان(.
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ثالثة رجاٍل  " :تقول ،متييز الثالثة إىل العرشة فيجب أن يكون مجعاً  -ب 

وجيوز  ،إال إذا كان متييزها )مائة( فيجوز افراده وهو األكثر "وثالث نساء

 ."وثالث مئات  ،ثالثامئة " :تقول ،مجعه

كم ذنٍب  " :تقول ،عاً متييز )كم( اخلربية فيجوز أن يكون مفردًا ومج -ج 

 ."! ذنوٍب ارتكبُت  و كم ،!ارتكبُت 

 ."عندي ُمّدًا قمحَا  " :يقال مثالفال  ،عىل املميَّز وال جيوز تقديم التمييز
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 متارين:

 :وبنّي املميَّز به ،وإذكر حكمه من حيث اإلضافة ،دّل عىل التمييز فيام يأيت

ُهوِر عِ  " :* قال تعاىل َة الشه  . (0)(36)التوبة"... نَْد اهللِ اْثنا َعرَشَ َشْهراً إِنَّ ِعدَّ

 .(2)(81)آل عمران"ُء األَْرِض َذَهبًا َفَلْن ُيْقَبَل ِمْن َأَحِدِهْم ِمْل  " :وقال* 

ُرُج ِمْن َأْفواِهِهْم  " :* وقال ْت َكلَِمًة خَتْ  .(3)(5)الكهف"َكرُبَ

 .(4)(57)الكهف" بِْئَس لِلظَّاملنَِِي َبَدالً  " :* وقال

اًل  " :وقال * ْم َيْوَم اْلِقياَمِة مِحْ  .(5)(171)طه"خالِِديَن فِيِه َوساَء هَلُ

 .(6)(83)مريم "َوَكْم َأْهَلْكنا َقْبَلُهْم ِمْن َقْرٍن  " :* وقال

 .(7)(155)األعراف"َواْختاَر ُموسى َقْوَمُه َسْبِعنَي َرُجاًل ملِِيقاتِنا   " :* وقال
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ْم يِف َسبِيِل اهللِ َكَمَثِل َحبٍَّة َأْنَبَتْت َسْبَع  " :وقال*  َمَثُل الَِّذيَن ُينِْفُقوَن َأْمواهَلُ

 .(0)(261)البقرة"َسنابَِل يِف ُكلِّ ُسنُْبَلٍة ِماَئُة َحبٍَّة 

 ." (2)أغفله ياله مرامًا ما أبعده وزورًا ما " :* ويف هنج البالغة

 ."من كرب (3)ال يدخل اجلنة من يف قلبه مثقال ذرة " :أيب جعفر )ع( عن *

والقنطار مخسَة  " رْب من قرأ ألف آية كتب له قنطار من تِ ..و." :* يف احلديث

 .(4)مثقاٍل من ذهب عرش ألَف 

 (5)فدعاَء قد حلبْت عيل عشارِ  * كم عمٍة لك ياجرير وخالٍة    

  (6)أنقذُت من عطبه واٍه رأبُت وشيكًا صدع أنمله   وُرّبُه َعطِباً * 

  (7)"، وقفيزًا ُبّرًا ورطاًل عسالً  ،اشرتيت كرًا ماءً  " :يقال  *
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 التمييز                                    ~ 333~  ملحقات االسم  

  

   )معدوده(مع متييزه العدد حكم

يف تذكرية وتأنيثه يوافقان التمييز )املعدود(  العددان )واحد واثنان(  -1

نحو )رجل واحد وامرأة واحدة ورجالن اثنان  وامرأتان  ،سواء كانا مفردين

أحد عرش رجاًل و إحدى عرشة  " :مع )عرش( نحو (0)اثنتان( أو كانا مركبني

 :نحو ،(2)واثنا عرش رجاًل واثنتا عرْشة  امراة( أو كانا معطوفًا عليهام عقٌد  ،امرأة

واثنان وعرشون رجاًل واثنتان  واحد وعرشون رجاًل وإحدى وعرشون امرأةً  "

 ."امرأة  وعرشون

  ،عدود(لتمييز )املُيالف ا من )ثالثة إىل عرشة وتلحق به بيع( العدد -2

وَعرْشة رجال  ،)ثالثة رجال وثالث نساء :نحو ،فرداً م هذا العدد سواء كان

 .وبِْيعة رجال وبِْيع نساء ( ،اءوعرْش نس

وتسعة عرش  ،ثالثة عرش رجاًل و ثالث عرشة امرأة " :نحو ،مركباً أو كان  

 ."بيعة عرشرجال وبيع عرشة امرأة و ،وتسع عرشة امرأة ،رجالً 

ثالثة وعرشون رجاًل وثالث وعرشون  " :نحو ،أو كان معطوفًا عليه العقد 

 ." يع وعرشون امرأةوبيعة وعرشون رجاًل وب ،امرأة
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مائة وثالثة رجال ومائة وثالث  " :نحو ،أو كان معطوفًا عىل املائة أو األلف

 وألف وثالثة رجال وألف وثالث نساء. ،نساء

أحد عرش رجاًل   " :ليوافق املعدود دائاًم تقو املركب (عرَش ) العدد -2

 ."وتسع عرش رجاًل وتسع عرشة امرأة  ،واحدى عرشة امرأة

هتا وكذا املائة ومياعفا ،يلزم حالة واحدة مهام تغري املعدود الِعقد -3

وتسعون ومخسة  ،عرشون رجال وعرشون امرأة " :تقول ،واأللف ومياعفاته 

 ."رجال ومخس وتسعون امرأة 

 رجل ثالثامئةو ،ومائتا رجل ومائتا امرأة ،ومائة أمرأة مائة رجلٍ  ": وتقول 

 .(0)"امرأة  وثالثامئة

آالف  ثالثةو ،وألفا رجل وألفا امرأة ،ألف رجٍل وألف امرأة ": وتقول 

 ،امرأة ألف وأحد عرش ألف رجل عرش وأحد ،(2)آالف امرأة ثالثةو رجل

 ألف رجلوواحد وعرشون  ، ألف امرأةومخسة عرش  ألف رجلٍ  ومخسة عرش

ومخسة وعرشون  ألف رجلٍ ومخسة وعرشون  ،ألف امرأةوواحد وعرشون 

 .".....إلخ .ألف امرأة

 :تنبيهات
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 ،إذا كان  املعدود حمذوفًا أو ُمقّدمًا عىل العدد فتجوز املطابقة واملخالفة -1   

 :وتقولسواًء كانوا من الرجال أم من النساء.   " أو أربعٌ  جاءين أربعةٌ  " :نحو

  ."وجمالت أربعة أو أربع  ،هذه كتب ثالثة أو ثالث "

باعتبار مفرده ال احلكم عىل املعدود بالتذكري والتأنيث إنام يكون  -2   

وثالثُة  ،هذه ثالثُة فتيةٍ  " :فتقول يف نحو )فتية وأودية ورُسادقات( ،(0)مجعه

 رسادق(. -واٍد  -وهو )فتى  ،ألن مفردها مذكر "وثالثة رسادقات  ،أوديةٍ 

ومخس جواٍر  ،هذه مخس غوانٍ  " :وتقول يف نحو )غواٍن وجواٍر ولياٍل(

 ليلة(. –جارية  –وهو )غانية  ،ألن مفردها مؤنث "ومخس لياٍل 

ذا أمكن أن ُيالحظ يف املعدود التذكري و التأنيث معًا ؛ جاز يف عدده إ -3    

أما التذكري  ،نحو )بطن( فإنه يمكن أن يالحظ فيه التذكري و التأنيث ،األمران

فيه مخسة  " :وأما التأنيث فمن معناه ؛ ألن معناه )القبيلة( فنقول ،فمن لفظه

 ."مخس بطون  بطون أو

 " :قال تعاىل ،ونحو )نخل( فإن العرب قد الحظت فيه التأنيث والتذكري    

ُْم َأْعجاُز َنْخٍل خاِوَيةٍ  ُْم َأْعجاُز َنْخٍل ُمنَْقِعرٍ  " :وقال( 7 احلاقة)" َكَأهنَّ  َكَأهنَّ

 ."أوستة من النخل ،فيها ست من النخل " :فنقول يف عدده (27)القمر"
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 ،فيالحظ فيه التأنيث من جهة لفظه ،ونحو )طلحة( اسم شخص   

 ."وثالثة طلحات  ،هؤالء ثالث طلحات :فنقول ،والتذكري من جهة معناه

 ،وال جيوز ذلك يف مثل )سعاد وزينب( مما كان مؤنثا حقيقيًا ولفظه مذكر

 ." وست ُسعادات ،هذه سبع زينبات " :فنقول ،بل يتعني تذكري العدد معه

 " :فنقول ،ني )عرشة( يف التأنيث وتسكينها يف التذكريشفتح  جيب -4      

 ."هؤالء عرَشة رجال وعرْش نساء

 ،أي تسكينها يف التأنيث وفتحها يف التذكري ،وجيب العكس إذا كانت مركبة

 . "وأحد عرَش رجاًل  ،إحدى عرْشة امرأة " :فتقول

فتثبت ياؤه عند  ،وصمعاملة )ثامن( معاملة االسم املنق وجيب -5  

وتقّدر عليها اليمة والكرسة  ،اإلضافة والتعريف بـ)أل( وحُتذف عند عدمهام

ومررت بثامين  ،ورأيت ثاميَن نساء ،هذه ثامين نساء " :فنقول ،وتظهر الفتحة

ومررت  ،(0)ثامنيًا أو ثامينَ  ورأيت نساءً  ،هذه نساء ثامنٍ  " :ونقول ،"نساء 

 ."بنساء ثامنٍ 

العدد املركب مبني عىل فتح اجلزئني إال )اثنا عرش واثنتا عرشة( فإن  -6

 " :تقول ،كام تقدمت اإلشارة إىل ذلك ،اجلزء األول منهام معرب إعراب املثنى

 ،" ومررُت بأحَد عرَشرجالً  ،ورأيُت أحَد عرَشرجالً  ،جاء أحَد عرَشرجالً 
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ومررُت باثني عرَش  ،ورأيُت اثني عرَش رجالً  ،جاء اثنا عرَش رجالً :وتقول

َفاْنَفَجَرْت ِمنُْه  " :( وقال37)املزمل"َعَلْيها تِْسَعَة َعرَشَ  " :قال تعاىل "رجاًل 

َة  َوَبَعْثنا ِمنُْهُم اْثنَْي َعرَشَ َنِقيبًا  " :( وقال67)البقرة"َعْينًَا اْثنَتا َعرْشَ

 (.12)املائدة"
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 :متارين

وإفراد التمييز  ،قراءة األرقام التالية من ناحية التأنيث والتذكرياضبط  -1

 :مع بيان القاعدة يف هذا اليبط ،ه وجرهونصب ،ومجعه

 ،(5)آية (17) ،(4)امرأة(15) ،(3)رجل(18)  ،(2)سنة (11) ،(0)عام (45)

 ،(7)دينار(125) (6)سورة (27)
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 ،(4)طالباً ( 77) ،(3)تسبيحة (33) ،(2)نسمة(15578) ،(0)ورقة (5777)

 .(01)أصبع (6)،(9)بئر (8)،(8)دّمام (5) ،(7)ليلة (3) ،(6)إمام( 12) ،(5)جملة (2)

) عندي عرشة  :الشني من )العرشة( فيام يأيت مبينًا السبباضبط حركة  -2

 .(00)مىض يل ثالث عرشة سنًة وثالثة عرش يومًا ( -كتب وعرش صحف  
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 ،( بـدل )ثالثة( يف اجلمل التالية 25 ،15 ،12 ،3األعداد ) ضع  -3

 .(0)(ثالٍث مررُت ب - اً هؤالِء  ثالث ْت كان -)هؤالء ثالٌث  :هاخر اواضبط أو

اجلمل التالية دون أن تغرّي تذكري العدد أو تأنيثه وكذا كيف تصحح  -4

جاء مخس وعرشون  –جاء ثالث عرشة رجاًل  –) جاء ثالث رجال  :املعدود

.(2)رجاًل (

                                                        



 

 

 التوابع -3

؛ ف والتوكيد والبدل( وُسميت توابع وعط)النعت وامل :التوابع أربعة هي

وإن كان  ،فإن كان مرفوعًا كان التابع مرفوعاً  ،ألهنا تتبع غريها يف اإلعراب

نحو )شجاع(   ،جمروراً  التابع منصوبًا وإن كان جمرورًا كان التابع منصوبًا كان

 "ومررُت برجٍل شجاٍع  ،ورأيُت رجاًل شجاعاً  ،هذا رجل شجاعٌ  " :يف قولنا

 )رجل(.فإنه تابع لـ

أن تكون تابعة السم قبلها ؛ ولذلك جعلناها من  واألصل يف التوابع 

وقد تكون تابعة جلملة قبلها ؛ وذلك خاص باجلملة املعطوفة  ،متعلقات االسم

دة يف التوكيد اللفظي أو الواقعة بدالً  وسيأيت الكالم عنها عند الكالم  ،أو املؤكِّ

 عىل ملحقات اجلملة إن شاء اهلل تعاىل.

 :نحو قوله تعاىل ،ذلك إذا شاركه يف اإلعرابو ،لفعل وقد يكون فعل تابع

ُكْم َوَيْسَتْخلَِفُكْم يِف األَْرضِ  " ُكْم َأْن هُيْلَِك َعُدوَّ  " قاَل َعسى َربه

فإن الفعل )يستخلف( معطوف عىل )هيلك( ولذلك ُنصب  (128)األعراف

ُم اهللُ بَِأْيِديُكْم  " :وقوله ،مثله هْبُ ِزِهْم قاتُِلوُهْم ُيَعذِّ ( فإن الفعل 14)التوبة"َوُُيْ

َوإِْن ُتْؤِمنُوا  " :وقوله ،مثله ُجزم( ولذلك عذب( معطوف عىل )يُيزهم)

)تتقوا(  فإن الفعل( 36)حممد"َوَتتَُّقوا ُيْؤتُِكْم ُأُجوَرُكْم َوال َيْسَئْلُكْم َأْمواَلُكْم 
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يسأل( وكذا الفعل )ال ،معطوف عىل فعل الرشط )تؤمنوا( ولذلك جزم مثلة

َوَمْن َيْفَعْل  " :وقوله ،معطوف عىل جواب الرشط )يؤِت( ولذلك جزم مثله

 فإن )يياعف( بدل من )يلق( (68)الفرقان "* ُيياَعْف َلُه  ذلَِك َيْلَق َأثاماً 

)جاء( الثاين توكيد لفظي  فإن "جاء جاء الفرج" :نحوو ،ولذلك ُجزم مثله

  ولذلك مل حيتج االول إىل فاعل.  ،لألول

 النعت  -أ

غري صالح أن حيل  ،أو ما ارتبط بمتبوعه ما دل عىل وصف يف متبوعههو 

لـ)الكلمة( فـ)الطيبة( هنا نعت  "الكلمُة الطيبُة صدقٌة  "نحو:  ،حمل متبوعه

فال  ،حمل الكلمة –يف املثال  –حالهلا إكام أهنا ال يصح  ،فيها اً ألهنا بّينت وصف

جيوز أن  "جاء رجل كريم  " :نعم يف مثل ،قةالطيبة صد :يتم املراد لو قلنا

ال أن  ،لكن ذلك ألن )رجل( الذي هو املنعوت مّقدر هنا "جاء كريم  " :تقول

 )كريم( حل حمله.

 ،فإنه صالح ألن حيل حمل متبوعه ،وإنام قّيدنا النعت هبذا القيد ليخرج البدل

جاء  " :فإن )أخي( هنا جيوز إحالله حمل )زيد( فتقول "جاء زيٌد أخي  " :نحو

 وال إشكال. " أخي

 فإن  "أبوه  كريمٌ  هذا رجٌل  " :ارتبط بمتبوعة فيام ما دل عىل وصف ومثال
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 بل  ،)كريم( هنا وإن كان تابعًا لـ)رجل( يف إعرابه لكنه ال يبني وصفًا فيه

النعت ـ)ويسمى هذا النعت ب ،ضح ارتبط به وهو )أبوه( وهذا وابام

كل وصف يرفع اساًم بعده يشتمل عىل ضمري يعود  يكون ذلك يفو (0)(السببي

 كام يسمى النعت األول بـ)النعت احلقيقي(. ، عىل املتبوع

 مطابقة النعت للمنعوت 
 ،االعراب :أمورأربعة احلقيقي أن يطابق متبوعه يف وجيب يف النعت 

إال أن  ،واجلمعأوالتثنية أاإلفراد و ،والتذكريأوالتأنيث  ،والتنكريأالتعريف و

)صبور( : ي فيها املذكر واملؤنث نحويكون النعت من األلفاظ التي يستو

هذا رجل  " :تقول ،و)جريح( فال يشرتط مطابقته ملنعوته يف التأنيث والتذكري

 ." وامرأة جريح ،هذه امرأة صبور "و  "و رجل جريح  ،صبور

بينه وبني  )ُأسود( أو مجع جنس يفرق :مثل ،ًا لغري عاقلنعت مجعأو يكون ال

هذه ُأسود رشسٌة  " :تقول ،ل( فيجوز إفراد نعته ومجعةخمفرده بالتاء مثل )ن

وجيوز يف مجع اجلنس أييًا  ،" وعندنا نخل باسٌق أو باسقاٌت  ،أو رشساٌت 

ُ  " :التأنيث والتذكري قال تعاىل ُْم  " ،(27)القمر"ُمنَْقِعٍر ْم َأْعجاُز َنْخٍل َكَأهنَّ َكَأهنَّ

 (. 7)حلاقة "َأْعجاُز َنْخٍل خاِوَيٍة 
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لنكرة وإذا كان النعت أسم تفييل جمرد من )أل( واإلضافة أو مياف إىل ا

هؤالء رجال  " :نحو ،وإن كان املنعوت مجعًا أو مؤنثاً فيلتزم اإلفراد والتذكري 

وهي امرأة  ،رأة أفيُل منكهذه ام "رجاٍل  وهم رجال أفيُل  ،أفيُل منك

 .اسم التفييلالكالم عن يف  وقد سبق تفصيل ذلك "أفيُل امرأٍة 

 ،إعرابه وتعريفه وتنكريه فقطيف فيجب أن يطابق متبوعه  أما النعت السببي

ع الفعل مويكون معه كمرفوعه تبوعه بل إىل مال ُينظر فيه إىل ام عدا ذلك ففيأما 

إمرأة  هذا  " :نحو ،مرفوعه مذكرًا وإن كان متبوعه مؤنثاً كان  ر إذافيذكّ  ،فاعله

 ،كان مرفوعه مؤنثًا حقيقيًا وإن كان متبوعه مذكراً  وُيؤنث إذا "كريٌم أبوها 

ه " :نحو كان مرفوعه  وجيوز فيه التأنيث والتذكري إذا " هذا رجل كريمٌة ُأمه

ومثله إذا كان (0)"هو رجل كريمة يُده أو كريٌم يُده " :نحو ،مؤنثًا جمازياً 

 .(3)"جل كريٌم آباؤه أو كريمٌة آباؤه هو ر " :نحو ،(2)مرفوعه مجع تكسري
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 النعت اجلامد
أن يقصد به وصف متبوعه ؛ ولذا  –كام اتيح من تعريفه  –ت عنوالبد يف ال

 ،كاسم اجلنس ،وقد يكون غري صفة ،كاألمثلة السابقة ،يكون يف األصل صفة

فـ)أسد( و)قمر( نعتان ؛ ألن  "وهذه جاريٌة قمٌر  "و  "هذا رجٌل أسٌد  " :نحو

 واجلارية باجلامل. ،املقصود هبام وصف الرجل بالشجاعة

 ألن املقصود وصف الرجل به. "أكرم الرجل هذا  " :نحو ،وكاسم االشارة

إذ املقصود وصف  "الذي جاءك  أكرم الرجَل  " :نحو ،وكاالسم املوصول

 لك.الرجل بذ

 منسوب إىل متيم. :صودقإذ امل "متيميٌّ  هذا رجٌل  " :نحو  ،وكاملنسوب

  ."جاء رجالن اثنان وأطفاٌل أربعٌة  " :نحو ،وكالعدد

   ألنه بمعنى )صاحب(. "جاء رجٌل ذو علٍم  " :نحو وكـ)ذو(

 ."قال عيل ابن أيب طالب)ع(  " :نحو ،الواقع بني علمني وكـ)ابن(
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 حذف املنعوت 
 ،ومررت بشجاع ،رأيت كريامً  " :نحو ،وهو كثري ،وجيوز حذف املنعوت

 ورجل عامل. ،ورجل شجاع ،واألصل رجل كريم "وزارين عامل 

 

  النعت اجلملة وشبه اجلملة
 امأن يكون منعوهت امفيهيشرتط و ،ةوجيوز أن يكون النعت مجلة أو شبه مجل

 "رجاًل حُتبهه  رافْق  " :نحووأن يكون يف اجلملة ضمري يعود عىل املنعوت  ،نكرة

 ،ويف مجلة الصفة ضمري يعود عليه ،فجملة )حتبه( نعت لـ)رجل( وهو نكرة

فجملة )عنده دين( صفة  "زّوْج ابتك رجاًل عنده دين  " :ونحو ،وهو اهلاء

 واليمري يف )عنده( عائد عليه. ،لـ)رجل(

 "و  " عنَدكوال تغرّت بعلٍم  ،فوَقكسْد شخصًا حتال " :اجلملةشبه ومثال 

 ." فيهوأعجبُت بفصٍل  ،للطويسقرأتُت كتابًا 
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 :متارين

 :وبنّي نوع النعت واعرابه ،دّل عىل النعت ومنعوته فيام يأيت -1

َواهلُل َغنِيٌّ َقْوٌل َمْعُروٌف َوَمْغِفَرٌة َخرْيٌ ِمْن َصَدَقٍة َيْتَبُعها َأذًى  "* قال تعاىل: 

 .(0)(263)البقرة"َحلِيٌم 

 .(46)األعراف"َوَعىَل األَْعراِف ِرجاٌل َيْعِرُفوَن ُكالًّ بِِسيامُهْم "  :* وقال

قاَل َرُجالِن ِمَن الَِّذيَن ....قاُلوا يا ُموسى إِنَّ فِيها َقْومًا َجبَّاِرينَ  " :* وقال

 .(2)(23)املائدة"وا َعَلْيِهُم َُياُفوَن َأْنَعَم اهللُ َعَلْيِهاَم اْدُخلُ 

الِل َواإِلْكرامِ  "* وقال:   .(3)(73)الرمحن" َتباَرَك اْسُم َربَِّك ِذي اجْلَ

الِل َواإِلْكرامِ  " :وقال  .(4)(27)الرمحن" َوَيْبقى َوْجُه َربَِّك ُذو اجْلَ

ٌر  ": * وقال باِل ُجَدٌد بِيٌض َومُحْ َفَأْخَرْجنا بِِه َثَمراٍت خُمَْتلِفًا َأْلواهُنا َوِمَن اجْلِ

 .(5)(27)فاطر"خُمَْتلٌِف َأْلواهُنا َوَغرابِيُب ُسوٌد 
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َبٍة  *َيتِياًم ذا َمْقَرَبٍة  *َأْو إِْطعاٌم يِف َيْوٍم ِذي َمْسَغَبٍة  ": * وقال َأْو ِمْسكِينًا ذا َمرْتَ

 .(0)(16)البلد"

 (2)"واحدة  الناس كابٍل مائة ال جتد فيهم راحلة"  :* وعن رسول اهلل )ص(

 .(3)"عجُبك وؤك خرٌي من حسنٍة تُ سيئة تُس  "ويف هنج البالغة: * 

 .   (4)هلك يّف رجالن حمبٌّ غاٍل ومبغٌض قاٍل  " :* وفيه عنه )ع(

 (5)وُمعَتصمُ منًجى  مُ من معرٍش حبهم دين وبغيهم    كفر وقرهُب * 

 (6)ال يبعَدْن قومي الذي هُم        َسمه الِعداة وآفُة اجُلُزرِ  * 

 (7)*  أال أبلْغ معاوية ابَن حرٍب     مغلغلًة عن الرجل اليامين
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 (0)ِولِ ـْحـفمثلِِك حبىل قد طرقُت ومرضٍع       فأهليتها عن ذي متائَم مِ  *

 (2)أثييٍث كقنو النخلِة املتعثكلِ فاحٍم       زين املتن أسودَ * وفرع يَ 

ثم قلبه( ـ)مريض( ثم بـ)مريضب األسامء يف اجلمل التالية ْت انعَ  -2

غرّي ما يلزم من ناحية التأنيث والتذكري واإلفراد والتثنية و (مريية مالكُتهبـ)

 واجلمع:

هذه  – ةمَ أَ هذِه  –ال هذه مِج  – غلامنهؤالء  – جاء الغالم -هذا غالم)  

 .(3)(إماء
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 املعطوف  -ب 

: )الواو ـ أحد احلروف التالية وبني متبوعه التابع الذي يتوسط بينههو   

 الفاء ـ ثم ـ حتى ـ أم ـ أو ـ بل ـ ال ـ لكن(.

جاء  " :فإذا قلت ،منز املتعاطفني غري مقيد بملطلق اجلمع بني فالواو 

كام حيتمل أّن عليًا  ،احتمل الكالم أهنام جاءا يف وقت واحد "عيلٌّ وأخوه 

وال يتعني أحد هذه  ،جاء أوالً ثم جاء أخوه أو أنَّ أخوه جاء أوالً 

 االحتامالت الثالثة إال بالقرينة.

بال  املعطوف يأيت بعد املعطوف عليه إنأي  ،للرتتيب والتعقيب والفاء

 ." .....فصفر فربيعأشهر السنة حمرم  " :نحو ،مهلة

سألُت فالنًا فقلُت له  " :نحو ،م ال يف الواقعيف الكال وقد يكون الرتتيب

لكنهام يف الواقع  ،فجملة )قلت( أتت يف الكالم بعد)سألُت( بال مهلة "كذا 

تكلمت فقلت  " :نحو ،ل بالفاءفصَّ واألمر كذلك يف كل إمجال يُ  ،متحدان

 وإنام يكون ذلك يف عطف اجلمل. ".. .الدرس فأفدُت كذاورشحت  ،كذا

ويكثر ذلك يف  ،السببية –زيادة عىل الرتتيب والتعقيب  -تفيد الفاء  وقد

 ."فقني اهلل فزرُتك و "و  "ه رميُته فقتلتُ  " :نحو ،عطف اجلمل أيياً 

لكنها تعطف مصدر  ،ومنها التي ينتصب امليارع بعدها بأن ميمرة

 ." كربَّ  سخطَ تُ وال تقطعه ف ،زْر رمحك فُيرسَّ بك " :نحو ،عىل مصدر



 التوابـع                                   ~ 350~  ملحقات االسم  

  

 يل العزم نوٌح وأول من ُبعث من أ " :نحو ،(0)للرتتيب مع الرتاخي وثمه َ

   ." ثم موسى ثم إبراهيمُ 

 غاية يف العلّو أو الدنوّ  أي إهنا تدل عىل أن املعطوف ،للغاية وحتى

جاء القوم  " ،"جاء القوُم حتى أمرُيهم  "  :نحو ،بالنسبة للمعطوف عليه

 ." مأطفاهلُ حتى 

والفرق بني )حتى( العاطفة و)حتى( اجلارة هو أن األوىل فيها معنى  

 .والثانية فيها معنى )إىل( ،واوال

جاعوا  " :نحو ،وهي التي تعطف اجلمل ،وقد تكون )حتى( استئنافية

   ." يبست وعطشوا حتى ألسنُتهم ،الورق حتى أكلوا

إذا  أنك "سها أحتى ر أكلُت السمكةَ  " :املشهور ذلك قيل يف املثالول

س( واملعنى أنك أكلت السمكة مع أ)ر نصبتأردت )حتى( العاطفة ر

وإذا  ،واملعنى أنك أكلتها إىل رأسها ،وإذا أردت اجلارة  جررته ،رأسها

أكلت السمكة  :والتقدير ،أردت االستئنافية رفعته  بتقدير خرب حمذوف

 ها أكلته.حتى رأُس 
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 لعُت اطّ  " :نحو ،دة اجلارّ وإذا عطفت بـ)حتى( عىل جمرور وجب إعا

 " :نحو ،فيها ذلك أما اجلارة فال جيب "قدمة عىل الكتاب حتى عىل امل

 ."رسُت يف الطريِق حتى آخِره 

االستفهام  غري يف و ،بني حمتملني للرتديديف االستفهام  فهي أما )أْم(

 أو مهزة ،(0)التصور ولذلك ال تأيت إال بعد مهزة ،للتسوية بني طرفني

 ."زيٌد جاء أم أخوه  أ " :مثال األول ،التسوية

ال هيمني أبقيت  "و  "تذهب أم ال تذهب  سواء عليك أ " :ومثال الثاين

 ونحو ذلك. "لست أبايل نجوت أم هلكت  "و  "أم ذهبت 

قول أن ت فال يصح ،وهي هنا تفيد معنى )أو( لكن ال جيوز إحالهلا حملها

يك أتذهب أو ال سواء عل "و  "أو أخوه  أزيد جاء " :يف األمثلة السابقة

 ......إلخ. ."تذهب 

نحو  ،وهي الواردة يف غري املوردين السابقني ،لالستئناف وقد تكون )أم(

ُقْل َهْل َيْسَتِوي األَْعمى َواْلَبِصرُي َأْم َهْل َتْسَتِوي الظهُلامُت  " :قوله تعاىل

كاءَ  ( فإن )أم( يف املوارد الثالثة ليست 16)الرعد". .َوالنهوُر َأْم َجَعُلوا هللِ رُشَ
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َتنِْزيُل اْلكِتاِب ال َرْيَب فِيِه ِمْن َربِّ اْلعاملَنَِي *  " :وقوله ،عاطفة بل استئنافية

 (. 3َأْم َيُقوُلوَن اْفرَتاُه )السجدة

؛ فهام  بعدها متصل بام قبلهاألن ما وتسمى )أم( العاطفة بـ)املتصلة( 

وتسمى )معادلة( أييا ؛ ألهنا  ،تغنى بأحدمها عن اآلخرال ُيسكاجلزئني 

أ زيد قدم أم  "ألن األصل يف مثل  ،تعادل اهلمزة يف االستفهام والتسوية

 أ زيد قدم؟ أ عمرو قدم؟. :"عمرو؟ 

بـ)أم املنفصلة( النفصال ما  ؛ ولذا تسمى التي لالستئناف وعكسها

 ذلك.وتسمى )املنقطعة( أييًا ؛ ل ،دها عام قبلهاعب

فهي للرتديد بني شيئني إما للشك بينهام أو إلهيام املخاطب أو  أما )أو( 

ت شاكًا إذا كن "جاء زيٌد أو عمٌرو " :نحو ،الباحتهام لهريه بينهام أو لتخي

ادُع  " :نحوو ،كنت ُتوهم املخاطب فهي لإلهيام وإذا ،بينهام فـ)أو( للشك

بحيث ال تسمح بدعوهتام معًا  ،إذا كنت تريد ختيريه بينهام "زيدًا أو عمرًا 

ولذلك  ،فـ)أو( لإلباحة ،اً وإذا كنت ال متنع من دعوهتام مع ،فـ)أو( للتخيري

لعدم جواز اجلمع بني  "تزوج هندًا أو أختها  " :يف نحو باحةصح اإلتال 

  األختني يف رشيعتنا.

 اسم أو فعل أو حرف. :الكلمة " :نحو ،وتأيت )أو(  أييًا للتقسيم

اسم وفعل  الكلمة: " :فتقول ،أيياً وقد تستعمل الواو لذلك      

 ."وحرف
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ألدعوّنك أو  " :نحو ،وتأيت بمعنى )إىل( أو )إال( فتيمر بعدها )أن(

 ."ألقتلنّك أو ُتسلَم  "و "ُتسلَم 

، وال تكون عاطفة إال باجتامع ثالثة (0)فهي لالستدراك نْ وأما لك    

 :رشوط

 أن يكون املعطوف هبا مفردًا. :األول   

 أن تسبق بنفي أو هني. :الثاين   

 أن ال تقرتن بالواو. :الثالث   

ترضْب عليًا ال  "و  "أخوه  لكنما جاء عيلٌّ  " :ا مجع الرشوطمثال م

 ." أخاه لكن

أو "جاء أخوه  لكنما جاء عيل  " :نحو ،هبا مجلةأما إذا كان املعطوف 

ليست حرف عطف  فإهنا "ما جاء عيل ولكن أخوه  " :نحو ،ُسبقت بالواو

 حمض. حرف استدراك بل

جاء زيد  "ثال: فال يقال م ،وال تأيت العاطفة بعد كالم غري نفي أو هني

 لكنهل جاء زيٌد " أو  "رضب زيدًا لكن أخاه ا "أو  "لكن أخوه 

 .".... .أخوه

                                                        



 التوابـع                                   ~ 355~  ملحقات االسم  

  

 ،قبلها ما فيكون ،بعدها ما إىل قبلها عام رضابإلفهي ل بلأما     

 بل  زيد جاء " :ونحو " أباك بل أمك أكرم " :نحو ،عنه كاملسكوت

فـ)بل( هنا تثبت جميء )عمرو( لكنها ال تنفي جميء )زيد( وال  "عمرو

 تثبته.

ويكون ذلك  ،لتقرير حكم ما قبلها وإثبات ضده ملا بعدهاوقد تكون    

ال جتالس  "و  "ما فّر الشجاُع بل اجلباُن  " :نحو ،بعد النفي أو النهي

 ." السفهاَء بل العلامءَ 

َقْد  " :نحو قوله تعاىل ،لإلرضاب استئناففهي حرف  ،ليها مجلةإذا وو  

ْنيا  ياَة الده * َبْل ُتْؤثُِروَن احْلَ ِه َفَصىلَّ  "َأْفَلَح َمْن َتَزكَّى* َوَذَكَر اْسَم َربِّ

 ."ما خرس املتصدق بل ربح  " :نحو ،وقد تكون للتقرير ،(16األعىل)

أي نفي احلكم الثابت للمعطوف عليه عن  ،فهي للنفي أما )ال(

 ."أكرم الصدوق ال الكذوَب  "و  "جاء زيد ال عمرو  " :نحو ،املعطوف

  :وال تكون حرف عطف إال باجتامع أربعة رشوط

 ،فإن كان مجلة مل تكن عاطفة ،اً أن يكون املعطوف هبا مفرد :األول   

 . "ك ال كل ما ُيتمنى يدرك بعض ما ُيتمنى ُيدرَ  " :نحو

تأيت بعد النفي  ا الفإهن ؛ اً يفيًا أوهنيكون الكالم قبلها منال أن  :الثاين   

ال تكرم زيدًا  ال  "أو  " ما جاء زيٌد ال عمٌرو " :فال يقال مثال ،جمردة والنهي
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لكنها ال تكون حينئذ عاطفة بل  ،الواو جاز ذلكنعم إذا سبقتها  ،عمراً 

  الواو. 

 بل ال ،زيد جاء" :كام يف قولنا آخر بعاطف تقرتن ال أن :الثالث   

 ."عمرو

 ،مذكور ملنعوت نعتاً  أو ،حاالً  أو خرباً  معطوفها يكون ال أن :الرابع   

 ،"بارداَ  وال حاراً  ال الطعامَ  لِ كُ  " ،" معاتب وال معاقٌب  ال الساهي " :نحو

 بل ،عاطفة (ال)تكون ال ذلك كل ففي " كذوباً  وال سفيهاً  ال صديقاً  اختذ "

 .تكرارها وجيب املحض للنفي يه
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 بعض أحكام العطف 

املسترت( املرفوع بدون  نه)وم ال حيسن العطف عىل اليمري املتصل -1

سافرُت أنا وزيٌد أو سافرُت  " :بل قل "سافرُت وزيٌد  " :فال تقل مثال ،فاصل

 ."اىل كذا و زيٌد 

املجرور بحرف اجلر أو باإلضافة اليمري العطف عىل حيسن كذلك وال -2

لُت مررت بك و أخيك أو قبّ  " :فال تقل مثال ،إال بعد إعادة اجلار أو املياف

 ."زيٍد  وقّبلُت يدك ويَد  ،مررُت بك وبأخيك " :بل قل " ك وزيدٍ يَد 

 ،بل يكون يف اجلمل أييًا وهو كثري ،عطف خمتّصًا  باملفرداتليس ال -3

وقد ُتعطف مجلة عىل  ،"....قام ثم قعد ،قام فقعد ،دقام فالن وقع " :نحو

اٍت َوَيْقبِْيَن " : قوله تعاىل نحو ،مفرد  ،وقد يكون العكس (18)امللك"صافَّ

ِرُج  " :نحو قوله يَّ ِمَن املَْيِِّت وَ  ُُيْ يِّ  خُمِْرُج احْلَ  .(85)األنعام"املَْيِِّت ِمَن احْلَ

 َمِريياً َفَمْن كاَن ِمنُْكْم "  :نحو قوله تعاىل ،وقد يعطف شبه مجلة عىل مفرد

َوُيَكلُِّم  " :نحو قوله تعاىل ،وقد يكون العكس (134)البقرة" َعىل َسَفرٍ َأْو 

 .(46)آل عمران" َكْهالً وَ  يِف املَْْهدِ النَّاَس 

عليك أن  " :نحو ،عىل الفعل فيأخذ حكمه يف اإلعراب ف الفعُل عطَ يُ  -4

 ."مْل الواجب ال ترتْك العمَل و هُت  " :ونحو "تقرَأ وجتتهَد وتثابَر 
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إن اهلل جامع الناس  " :نحو ،وجيوز عطف الفعل عىل شبه الفعل -5

ونحو  ،معطوف عىل اسم الفاعل )جامع( فالفعل )حياسبهم( " وحياسُبهم 

 .(4)العاديات  "َفاملُِْغرياِت ُصْبحًا * َفَأَثْرَن بِِه َنْقعًا  " :قوله تعاىل

 :ونحو قوله تعاىل ،"بٌّ هلم هو يساعد الفقراء  وحم " :نحو ،وجيوز العكس

يِّ  " يَّ ِمَن املَْيِِّت َوخُمِْرُج املَْيِِّت ِمَن احْلَ  (.85)األنعام "ُُيِْرُج احْلَ
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  متارين

واذكر املعطوف  ،وبنّي معناه ،فيام يأيترف العطف دّل عىل ح -1

 :واملطوف عليه

ُثمَّ َجَعْلناُه ُنْطَفًة  *َوَلَقْد َخَلْقنَا اإِلْنساَن ِمْن ُسالَلٍة ِمْن طِنٍي  " :قال تعاىل *

ْيَغَة ُثمَّ َخَلْقَنا النهْطَفَة َعَلَقًة َفَخَلْقنَا اْلَعَلَقَة ُمْيَغًة َفَخَلْقنَا املُْ  *يِف َقراٍر َمكنٍِي 

اًم ُثمَّ َأْنَشْأناُه َخْلقًا آَخَر     .(0)(14)املؤمنون"ِعظامًا َفَكَسْوَنا اْلِعظاَم حَلْ

قًا ملِا َبنْيَ َيَدْيِه َوَأْنَزَل التَّْوراَة  " :* وقال قِّ ُمَصدِّ َل َعَلْيَك اْلكِتاَب بِاحْلَ َنزَّ

 .(2)(3)آل عمران"َواإِلْنِجيَل 

اٍم ُثمَّ اْسَتوى َعىَل اْلَعْرِش *  امواِت َواألَْرَض يِف ِستَِّة َأيَّ ُهَو الَِّذي َخَلَق السَّ

ُرُج ِمنْها   .(3)(4)احلديد"َيْعَلُم ما َيلُِج يِف األَْرِض َوما َُيْ
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ِة َمساكِنَي ِمْن َأْوَسِط ما ُتْطِعُموَن َأْهلِيُكْم  " :* وقال اَرُتُه إِْطعاُم َعرَشَ َأْو َفَكفَّ

ِريُر َرَقَبٍة  ْم َأْو حَتْ  .(0)(38)املائدة"كِْسَوهُتُ

َسنََة َحتَّى َعَفْوا َوقاُلوا َقْد َمسَّ آباَءَنا  " :* وقال يَِّئِة احْلَ ْلنا َمكاَن السَّ ُثمَّ َبدَّ

اُء َفَأَخْذناُهْم َبْغَتًة َوُهْم ال َيْشُعُروَن  َّ اُء َوالرسَّ َّ  .(2)(85)األعراف"الرضَّ

ساُب  " :وقال*  نَا اْغِفْر يِل َولِوالَِديَّ َولِْلُمْؤِمننَِي َيْوَم َيُقوُم احْلِ  " َربَّ

 .(3)(41)ابراهيم

يٍص َجِزْعنا َأْم َسواٌء َعَلْينا أَ  ": الوق*  نا ما َلنا ِمْن حَمِ  .(4)(21)ابراهيم"َصرَبْ

ِه َكلاِمٍت َفتاَب َعَلْيِه  ":  * وقال  .(5)(37)البقرة "َفَتَلقَّى آَدُم ِمْن َربِّ
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ْم َأْيٍد َيْبطُِشوَن هِبا" وقال: * ْم َأْرُجٌل َيْمُشوَن هِبا َأْم هَلُ  .(0)(185)األعراف "َأهَلُ

يَن قاُلوا َلبِْثنا َيْومًا َأْو َبْعَض َيْوٍم َفْسئَ  " :* وقال  .(2)(113)املؤمنون"ِل اْلعادِّ

ٌد َأبا َأَحٍد ِمْن ِرجالُِكْم َولكِْن َرُسوَل اهلِل َوخاَتَم  " :* وقال ما كاَن حُمَمَّ

 .(3)(47ٍء َعلِياًم )األحزابالنَّبِيِّنَي َوكاَن اهللُ بُِكلِّ يَشْ 

نْبِِه َأْو قاِعدًا  " :وقال*  ه َدعانا جِلَ  .(4)(12)يونس"َوإِذا َمسَّ اإِلْنساَن الرضه

 .(5)(84)الشعراء "فِيها ُهْم َواْلغاُووَن َفُكْبكُِبوا  " :* وقال

ِري ِمْن  "* وقال:  َتباَرَك الَِّذي إِْن شاَء َجَعَل َلَك َخرْيًا ِمْن ذلَِك َجنَّاٍت جَتْ

َعْل َلَك ُقُصورًا  تَِها األهَْناُر َوجَيْ  .(6)(17)الفرقان" حَتْ

 (7)األصاغراقهرناكم حتى الكامَة فأنتم        هتابوننا حتى بنينا   *  
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 (0)للبدنِ  الروح بعض فريتدَّ  ُتقىض          فأرجوَ  لُبانايت تعرفون هل*   

 (2)وكنت إذا غمزت قناة قوم     كرست كعوهبا أو تستقيام * 

 (3)ين وهو غائُب ولكْن أخي َمْن ودّ        وليس أخي َمْن ودَّين رأَي عينه*  

 (4)احلجرِ  أبكيت واهلل حتى حمجردمًا       * أي املحاجر ال تبكي عليك 

 (5)وامليِش الوئيد الـــــــــــ         إبطاِء هذا أوان اجلدِّ ال * 

 (6)* وما كنت أعلم قبل َعّزَة ما البكا؟     وال موجعاِت القلب حتى توّلِت 

 (7)قَض للشمِس كسفٌة وأفوُل يُ      بل الشمُس لو مل  ،وجهك البدر ال  *  
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 (0)زالت القتىل متجه دماءها       بدجلَة حتى ماُء دجلَة أشكُل *      فام 

هل يصح استعامل ) بل ولكن وال ( بدل الواو يف اجلمل التالية؟ بنّي -2

 .(2)ما جاء أمحد و أخوه ( – هل جاءأمحد وأخوه–) جاء أمحد وأخوه  :السبب

  

                                                        



 التوابـع                                   ~ 364~  ملحقات االسم  

  

 التوكيد –ج 

 معنوي ولفظي  :وهو قسامن

  التوكيد املعنوي :اوال
 :ويكون بألفاظ خمصوصة أشهرها سبعة

د ـ نفس وعني2، 1     ،ومها بمعنى واحد ،امليافان إىل ضمري يطابق املؤكَّ

 ،"ني أنفسهم أو أعينهم دمِ اقورأيُت ال " ،"جاء األمرُي نفُسه أو عينُه  " :نحو

ُاحتمل  ،وسكت "جاء األمري  " :فإنك لو قلت ،وفائدهتام نفي احتامل املجاز

فلام قلت )نفسه( أو )عينه( زال  ،اجلائي مبعوث األمري وعربت باألمري جمازاً أن 

 هذا االحتامل. 

  :حكامهامومن أ

جاء  " :تقول ،وجب مجعهام عىل )أْفُعل( ال غري د مجعاً أ ـ إذا كان املؤكَّ    

 ."جاء الرجال نفوسهم أو عيوهنم "وال جيوز  ،"الرجال أنفُسهم أو أعينُهم 

 " :مجعهام عىل )أْفُعل( أييا فتقول مثال فاألكثرأما إذا كان املؤكد مثنى     

 ،ولكنه قليل ،وجيوز تثنيتهام وإفرادمها "جاء الرجالن أنفُسهم أو أعينُهم 

 جاء الرجالن نفسامها أو عينامها أو نفُسهام أو عينُهام. " :فتقول

شاهدت  " :فتقول مثالب ـ البد من تأخري العني عن النفس إذا اجتمعا    

 ." عينه نفسه " :وال جيوز ،"اهلالل نفَسه عينَه 
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جاء زيد بنفِسه أو  ": نحو ،بدخول الباء الزائدة عليهام (0)تصانُيج ـ    

 ."بعينِه

ويفيدان رفع  ،دامليافان إىل ضمري التثنية العائد عىل املؤكَّ  لتاال وكِ كِ : 4، 3

ق فالن طلّ  "و  "مات اجلرحيان كالمها   " :نحو ،رادة اإلفراد جمازًا توهم إ

فإنه لوال التأكيد هبام لورد إىل الذهن أن امليت أحد اجلرحني   "زوجتيه كلتيهام 

 .وأن املطلقة إحدى الزوجتني

 ،وتفيد أّن احلكم شامل جلميع أفراد املؤكَّد كل ومجيع وعامة  7،6،5

أكيد ولوال الت "سجد املالئكة ألدم )ع( كلههم أو مجيُعهم أو عامُتهم  " :نحو

م أن الساج  هم أو أكثرهم.دين بعُي بأحد هذه لُتوهِّ

 :ويشرتط يف هذه الثالثة 

   .أ ـ أن تياف إىل ضمري يناسب املؤكَّد

 ،ب ـ أن يكون املؤكد هبا مجعًا أو فردًا يصح أن يتعلق العامل بأبعاضه

 :ومثال الثاين ،"جاء الرجال كلههم أو مجيُعهم أو عامُتهم  " :معمثال اجل 

ه  "  ." اشرتيت العبَد مجيَعه "و "أحببت زيدًا كلَّ

فال  ،ى أو فردًا ال يصح أن يتعلق العامل بأبعاضهوال جيوز أن يكون مثنّ 

 ." جاء زيد كله"و  "جاء الرجالن كلهم  " :يصح  نحو
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ولكنها التياف ال إىل  ،أمجع ومجعاء وأمجعون ومُجَع وتلحق بـ)مجيع(

جاء القوم  " :والغالب فيها أن تسبق بـ)كل( تقول ،ضمري وال إىل غريه

 ."جاءت القبيله كلهها مجعاُء والقبائل كلها مُجعُ  "و  "كلهم أمجُع أو أمجعون 
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 بعض أحكام التوكيد املعنوي
جاء رجاٌل  " :فال يقال مثالً  ،دةحمّد ال جيوز توكيد النكرة إال إذا كانت  -1

ت ظرفًا حمددًا كاليوم والسنة  نعم إذا كان ."نجح طالبان كالمها  "أو  "كلههم 

ه " :نحو ،الفرسخ ونحوذلك جاز تأكيدهاو وُسجنُت سنًة  ،نمُت يومًا كلَّ

ه  ،كلَّها  ."ومشيُت فرسخًا كلَّ

 ،بنفس أو عني املسترت( منهو) إذا أريد توكيد اليمري املتصل املرفوع  -2

الوزراء  "و  "ري جاء هو نفُسه أو عينُه األم " :تقول ،وجب الفصل بينه وبينهام

 جاء نفُسه أو حرضوا أنفسهم. :وال جيوز ،"حرضوا احلفَل أنفُسهم أو أعينُهم 

ال يصلح عطف ألفاظ التوكيد املعنوي بعيها عىل بعض إذا اجتمعت  -3

جاء زيد  " :فال يقال مثال ،ال يعطف عىل نفسه ؛ ألن معناها واحد واليشء

 ."أكرمت القوم كلَّهم وأمجعني "و  "نفُسه وعينُه 

د عىل التوكيد4    كام هو احلال يف مجيع التوابع. ،ـ جيب تقدم املؤكَّ
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 التوكيد اللفظي :ثانياا 
أو  " أقم الصالَة الصالةَ  " :نحو ،سواء كان اسامً  ،إعادة املؤكدَّ بلفظهوهو 

أو  "أقم الصالة أقم الصالة  " :نحو ،أو مجلة "أقم أقم الصالة  " :نحو ،فعالً 

مل أفعل  ،كال كال " :نحو ،أو حرفاً  "قمُت عندك عندك أ " :نحو ،شبه مجلة

 ."ذلك 

املتصل توكيدًا لفظيًا ُأكِّد بيمري الرفع املنفصل  وإذا ُأريد توكيُد اليمري

 "و  "قد نصحُتك أنت  "و "أنا عميل  أنجزُت  "نحو:  ،املامثل له يف املعنى

اْسُكْن َأْنَت  " :نحو قوله تعاىل ،وكذا بالنسبة لليمري املسترت "به هو  أعجبُت 

نََّة  فـ)أنت( توكيد لفظي لليمري املسترت يف )اسكن(  (35)البقرة"َوَزْوُجَك اجْلَ

 وهو واجب االستتار.

بتكرارها من دون إعادة  –جلواب غري حروف ا – احلرف وال جيوز توكيد

بل  "النجاة يف يف الصدق  "أو  "إّن إّن احلَق غالب  " :فال يقال مثال ،مدخوهلا

 .والنجاة يف الصدق يف الصدق ،إن احلق إن احلق غالب " :تقول

 " :فال يقال مثال ،ال يؤكد إال بإعادته مع صلته وكذلك االسم املوصول

 ."الذي جاءك الذي جاءك أمحد  " :بل "الذي الذي جاءك أمحد 
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 :رينمت

 :وبنّي نوعه ومؤكَّده وإعرابه ،دّل عىل التوكيد فيام يأيت

ُهْم َأمْجَُعوَن  " :* قال تعاىل  .(0)(37)احلجر"َفَسَجَد امْلَالئَِكُة ُكله

ابُِقونَ  " :* وقال ابُِقوَن السَّ ُبونَ  * َوالسَّ  .(2)(11)الواقعة" ُأولئَِك املَُْقرَّ

نََّتنْيِ آَتْت ُأُكَلها َومَلْ َتْظلِْم ِمنُْه َشْيئًا " :* وقال  .(3)(33)الكهف"كِْلَتا اجْلَ

 .(4)(6إِنَّ َمَع اْلُعرْسِ ُيرْسًا )الرشح * َفإِنَّ َمَع اْلُعرْسِ ُيرْساً  " :* وقال

ُه هللِ  " :وقال  *  يُن ُكله  .(5)(38)األنفال "َوَيُكوَن الدِّ

ِة إِْبراِهيَم إاِلَّ َمْن َسِفَه َنْفَسُه  " :* وقال  .(6)(137)البقرة"َوَمْن َيْرَغُب َعْن ِملَّ

 .(7)(76)الشعراء"َأْنُتْم َوآباُؤُكُم  * قاَل َأ َفَرَأْيُتْم ما ُكنُْتْم َتْعُبُدوَن  ": * وقال
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ُهنَّ  " :* وقال  ذلَِك َأْدنى َأْن َتَقرَّ َأْعُينُُهنَّ َوال حَيَْزنَّ َوَيْرَضنْيَ باِم آَتْيَتُهنَّ ُكله

 (0).(51)األحزاب"

 .(2)"غفراحلذَر احلذَر فواهلل لقد سرت حتى كأنه قد  " :* ويف هنج البالغة

من نظر يف عيوب الناس فأنكرها ثم رضيها لنفسه فذلك األمحق  " :* وفيه

 .(3) " بعينه

 (4)ألقاه يف اليمِّ مكتوفًا وقال له    إياك إياك أن تبتّل باملاء    * 

 (5)*  كالمها حني جد السري بينهام     قد أقلعا وكال أنفيهام رايب

ِهُم    هذا التقيه  *   (6)النقيه الطاهُر العلمُ  هذا ابن خرِي عباد اهللِ كلِّ

 (7)الدر والذهب املصّفى          وباقي الناِس كّلهُم تراُب  عيله     * 

 (8)بأفئدة حرى إىل مورد احلتف     هم وا حتت ظل املرهفات مجيعُ َش * م
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مبّينًا سبب عدم  ،أّكد بـ)نفس و كال و كل( ما يصح تأكيده مما يأيت -2

حرض املدير  – حرض املدرسون -املدير حرض  –)حرض املدير  :صحة التأكيد

 .(0)جاء رجل ( – ونائبه
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 البدل  - د

  .بال تقدير (0)التابع الذي يصح أن ُيبدل من متبوعهوهو 

 " :نحو ،أو لتوضيحه " حممٌد جاء أخي  " :نحو ،ليعينهوإنام يلحق املتبوع 

إين خملف فيكم  " :نحو قوله صىل اهلل عليه وآله ،أو لتفصيله " أخيجاء حممد 

أو  ،كام يف بدل الغلط والنسيان ،أو لتصحيحه " كتاب اهلل وعرتيتالثقلني 

 .لغريها من الدواعي

  :فيصح أن تقول  يف املثال االول ،فكل هذه يصح إبداهلا من متبوعاهتا

إين خملف فيكم  " :ويف الثالث "جاء أخي  " :ويف الثاين "جاء حممٌد  "

 .دون أن يتغري املعنى املراد "كتاب اهلل وعرتيت 

إن فإنه و " جاء رجل شجاع " :ثلخرج النعت يف ملنُ  (ال تقديرـ)ب :وقلنا

دير ؛ إذ قلكن ذلك مع الت ،املعنى املراد جاز أن ُيبدل من )رجل( دون أن يتغري

 التقدير يف )جاء شجاع( جاء رجل شجاع.

 ، طوف باحلرف ؛ فإنه وإن جاز إحالله حمل املعطوف عليه عملاال يرد علينا و

   ومع ذلك فهو ال يؤدي كل املراد. ،لكن ذلك بعد حذف حرف العطف

  :أربعة البدل وأقسام 
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 كاألمثلة السابقة. ،املطابقة بدل أو كل من كل بدل ـ1   

ْيَل إاِلَّ َقلِياًل  " :تعاىل قوله نحو ،كل من بعض بدل ـ2    َأِو  نِْصَفهُ  *ُقِم اللَّ

 ،فإن )نصفه( بدل من الليل بدل بعض من كل( 3)املزمل  "اْنُقْص ِمنُْه َقلِياًل 

 (87)آل عمران " َمِن اْسَتطاَع إَِلْيِه َسبِيالً َوهللِ َعىَل النَّاِس ِحجه اْلَبْيِت  " :وقوله

 وهلل أعلم. ، ن كلاستطاع( بدل من الناس بدل بعض م فإن )من

 كبدل حقيقياً  ال متبوعه من كمياً ُح  جزءاً  كان ما وهو ،اشتامل بدل ـ3   

 الزهر فاح " و " هثيابُ  خالد راقني "و " هحلمُ  زيٌد  أعجبني " :نحو ،البعض

 *ُقتَِل َأْصحاُب األُْخُدوِد  " :تعاىل لهووكق ،" همشيُ  الشيخ ؤَ بطُ  "و " شذاه

 تامل من )األخدود(.فإن )النار( بدل اش (5)الربوج "ذاِت اْلَوُقوِد  النَّارِ 

 وبدل ،النسيان وبدل ،الغلط بدل  :أنواع ثالثة وهو :املباينة بدل ـ4  

 .اإلرضاب

  ،قصد بال خطأً  بذكره اللسان جرى بل ،همتبوعُ  دقَص يُ  مل ما: واألول

 .البدل هواملقصود  وإنام

 ح بالبدل.فُصحِّ  ،ثم ظهر بطالن هذا القصد ما ُقصد متبوعه :الثاين

 .أييا البدل قصديُ  أن بدا ثم ،أوالً  وحده متبوعه قصد ما :لثوالثا

 األمر أول من قاصداً  كنت فإن " سعيٌد  خالٌد  جاء " :قولك الثالثة مثال   

 وإن ،الغلط بدل فهو قصد بال خالد عىل جرى لسانك أن إال سعيد اجلائي أن

 قد كنت وإن ،النسيان بدل فهو سعيد أنه تبنّي  ثم ،خالد اجلائي أن معتقداً  كنت
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 بدل فهو أييا سعيد بمجيء خترب أن لك بدا ثم ،خالد بمجيء خربَت أَ 

 .أييا البداء بدل ويسمى ،اإلرضاب

 بعض أحكام البدل
 والتثنية اإلفراد يف منه لبَد املُ  (0)(الكل من الكل) بدل يطابق أن جيب ـ1

 .ذلك فيها جيب فال البدل أنواع من غريه أما ،والتأنيث والتذكري واجلمع

ـ حيتاج بدل البعض وبدل االشتامل إىل رابط يربطهام باملبدل منه وال 2   

  وقد يكون الرابط مقدرًا  ،سابقةكام هو واضح من األمثلة ال ،يكون إال ضمرياً 

 واهلل أعلم. "من استطاع منهم  " :كآية احلج ؛ فإن التقدير فيها

 :يقال مثالً  فال ،من ضمري املخاطب بدل مطابقةبدال اإلال يصح  -3

فال تقول  ،وكذا من ضمري املتكلم ،من اسمه )عيل(خماطبًا  "ك عليًا أحببتُ "

 ك.تقصد بـ)أخاك( نفَس  "ساعدين أخاك  " :مثالً 

 ،برشط احتادمها زمناً  ، إعرابهفيتبعه يف ،جيوز إبدال الفعل من الفعل -4   

فإن ( 68)الفرقان "َوَمْن َيْفَعْل ذلَِك َيْلَق َأثامًا * ُيياَعْف َلُه  " :كقوله تعاىل

 )يياعف( بدل من )يلق(.

 :نحو قوله تعاىل ،من اجلملة وجيوز إبدال اجلملة
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ُكْم بَِأْنعاٍم َوَبننَِي  " ُكْم باِم َتْعَلُموَن * َأَمدَّ ُقوا الَِّذي َأَمدَّ (  133)الشعراء "َواتَّ

 فإن مجلة )أمدكم بأنعام وبنني( بدل من مجلة )أمدكم بام تعلمون(.

والفرق بني بدل اجلملة وبدل الفعل أن بدل الفعل يشارك املبدل منه يف 

 بخالف بدل اجلملة. ،إعرابه
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 :متارين

  :وبني نوعه وإعرابه وُمبدَله ،ّل عىل البدل فيام يأيتدُ  -1

وا َكثرٌِي ِمنُْهْم ُثمَّ َعُموا  "*قال تعاىل:   .(0)(71)املائدة "َوَصمه

ِذيَن اْسُتْيِعُفوا ملَِْن آَمَن  ": * وقال وا ِمْن َقْوِمِه لِلَّ قاَل املأَُْل الَِّذيَن اْسَتْكرَبُ

 .(2)(75)األعراف"ِمنُْهْم 

راِم ِقتاٍل فِيِه ُقْل ِقتاٌل فِيهِ  " * وقال: ْهِر احْلَ  " َكبرِيٌ  َيْسَئُلوَنَك َعِن الشَّ

 .(3)(217)البقرة

َذ َقْوُم ُموسى ِمْن َبْعِدِه ِمْن ُحلِيِِّهْم ِعْجاًل َجَسدًا َلُه ُخواٌر  "* وقال:  َ   "َواختَّ

 .(4)(143)األعراف

 .(5)(16)العلق "َلنَْسَفعًا بِالنَّاِصَيِة * ناِصَيٍة كاِذَبٍة خاطَِئٍة  " :وقال* 

ًة إيِنِّ َأراَك َوَقْوَمَك يِف َوإِْذ قاَل إِْبراِهيُم ألَ  " :وقال*  بِيِه آَزَر َأ َتتَِّخُذ َأْصنامًا آهِلَ

 .(6)(74)األنعام"َضالٍل ُمبنٍِي 
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َتُهْم ْن َبنِي آَدَم ِمْن ُظُهوِرِهْم َوإِْذ َأَخَذ َربهَك مِ  " وقال:  * يَّ ُذرِّ

 .(0)(172)األعراف

ُبوَن  " :* وقال اْنَطلُِقوا إىِل ظِلٍّ ِذي َثالِث  *اْنَطلُِقوا إىِل ما ُكنُْتْم بِِه ُتَكذِّ

 .(2)(37)املرسالت"ُشَعٍب 

 .(3)"مكفوفًا إن هلل علمني علاًم مبذوالً وعلاًم  " :* ويف احلديث

 .(4)"هلك يّف رجالن حمبٌّ غاٍل ومبغٌض قاٍل  :)ع(أمرُي املؤمنني قال عيلٌ "* 

 (5)أبو حسٍن عيلٌّ        له يف احلرب مرتبة هُتاُب   سّيام *     وال 

 (6)عّرج بأكناف الطفوف فإّن يل     قلبًا إىل تلك املعاهِد صادي* 

 (7)ؤخَذ كرها أو جتيَء طايعاتُ    إّن عىلَّ اهلل أْن ُتبايعا               * 

ك ظ * أو بالطفوف رأْت   (8)الزهراءُ امك سقتك من      مــاء املدامع ُأمه
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 (0)* هم الغيوث إذا ما أزمة أزمْت    واالسُد أسُد الرشى والبأُس حمتدمُ 
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 التوابع
ّ
  :متارين تعم

 :وبنّي نوعه وإعرابه ،دّل عىل التابع فيام يأيت

اَط املُْْسَتِقيَم  " :* قال تعاىل رِصاَط الَِّذيَن َأْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغرْيِ  *اْهِدَنا الرصِّ

الِّنَي   .(0)(7)الفاحتة"املَْْغُيوِب َعَلْيِهْم َوالَ اليَّ

راَم ِقيامًا لِلنَّاِس   " :* وقال  .(2)(87)املائدة"َجَعَل اهللُ اْلَكْعَبَة اْلَبْيَت احْلَ

ْنيا  " :وقال*  ياَة الده إِنَّ هذا َلِفي  *َخرْيٌ َوَأْبقى  َواآلِخَرةُ  *َبْل ُتْؤثُِروَن احْلَ

ُحِف األُوىل   .(3)(18)األعىل"ُصُحِف إِْبراِهيَم َوُموسى  * الصه

نا َأْخِرْجنا ِمْن هِذِه اْلَقْرَيِة الظَّامِلِ ":قال*     الَِّذيَن َيُقوُلوَن َربَّ

 .(4)(75َأْهُلها)النساء
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َوُهَو الَِّذي َأْنَشَأ َجنَّاٍت َمْعُروشاٍت َوَغرْيَ َمْعُروشاٍت َوالنَّْخَل  " :* وقال     

ْرَع خُمَْتلِفًا ُأُكُلُه   .(0)(141)األنعام"َوالزَّ

ُه هلِل " :* وقال يُن ُكله َوقاتُِلوُهْم َحتَّى ال َتُكوَن فِْتنٌَة َوَيُكوَن الدِّ

 .(2)(38)األنفال"

املتوقع وهو يوُمك وهذا يوم اجلمعة  " :يوم اجلمعة * يف زيارة القائم )ع( 

 .(3)"فيه ظهوُرك والفرج فيه للمؤمنني عىل يديك 

السالم عىل الشجرِة النبويِة  " :* ويف زيارة أمري املؤمنني يوم األحد

وعىل ضجيعيك آدَم  ،والدوحِة اهلاشميِة املييئِة املثمرِة بالنبوِة املونقِة باإلمامة

 .(4)"السالم  ونوٍح عليهام
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  (0)بغري سالِح  إىل اهليجا كساعٍ    أخاك أخاك إن ًمن ال أخًا له      *

 (2)لساين وسيفي صارمان كالمها   ويبلغ ما اليبلغ السيف مذودي*  

   (3)إّنام الدنيا هباٌت وعواٍر مسرتّدة     شدة بعد رخاء ورخاء بعد شدة  *

  (4)تّبًا هلاتيك القلوب القاسيةْ      القلوب فلم تلن هلدايٍة      قسْت   *

  (5)*     شممُت ثراك فهّب النسيـــــــ      ُم نسيُم الكرامِة من بلقعِ 
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  الباب الرابع 

 ملحقات اجلملة  

 :متييز النسبة -1

اإلهبام فيلحقها متييز يزيل هذا والغموض قد يعرتي اجلملة يشء من اإلهبام 

 "واشتعل الرأُس شيبًا  " :نحو قوله تعاىل عىل لسان زكريا )ع( ،ويبني املراد

لكانت نسبة االشتعال إىل الرأس غري  ،وسكت "الرأُس  اشتعل " :فإنه لو قال

هذا  " :ونحو ،( فهو متييز نسبة)شيباً  :فأزال هذا الغموض بقوله ،واضحة

( فجيء بـ)سناً  ،فإن نسبة الكرب إليه مرتددة بني احتامالت كثرية "ًا أكرب سنّ 

 لتحديد املراد.

 ،لتوضيح املراد مييزؤتى بالتوقد قد ُيتبادر من اجلملة معنى غري مراد فيُ 

 ." نفساً فالن  طاب "و "الوادي خياًل  سال "و  "ت السامء دمًا أمطر " :نحو

التفييل الذي يكون التمييز فيه ما يأيت بعد اسم متييز النسبة من موارد و 

ل   :ونحو قوله تعاىل ،"ًا هذا أكرب سنّ  "كاملثال السابق  ،مغايرًا للمفيَّ

 . (17)احلديد"َبْعُد َوقاَتُلوا  ِمَن الَِّذيَن َأْنَفُقوا ِمنْ  َدَرَجةً  ُأولئَِك َأْعَظمُ  "

  ،؛ وجبت إضافته إىل اسم التفييل (0)أما إذا كان عني املفيل أو جمانسًا له
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هو أفيُل  "و  "انساٍن زيٌد أفيُل  "و  "علُم زيد أرشُف علٍم  " :نحو

 ."رجلٍ 

به  أكرمْ  "و  " أباً ه ما أعطف " :نحو ،وكذلك من موارده ما يأيت بعد التعجب

 (.23)الفتح" َشِهيداً َوَكفى بِاهللِ  " :وكقوله تعاىل ،" فارساً اهلل درك  "و  " جاراً 

َوال  "ول قوله تعاىل: مثال األ ،مليمون اجلملةوأللجملة  احلال املؤكد  -2

 "ُثمَّ َولَّْيُتْم ُمْدبِِريَن  " :( وقوله74)األعراف"َتْعَثْوا يِف األَْرِض ُمْفِسِديَن 

َم ضاِحكًا ِمْن َقْوهِلا )النمل " :وقوله (25بة)التو َوَأْرَسْلناَك  " :( وقوله18َفتََبسَّ

(. فإن احلال ملا كان نفس معنى اجلملة كان مؤكدًا هلا 78لِلنَّاِس َرُسوالً )النساء

واليحك نفس  ،واإلدبار نفس معنى التويل ،؛ إذ االفساد نفس معنى العثوّ 

 و)رسوالً( فيه حروف )أرسلناك( فياًل عن معناه. ،معنى التبسم

 " :وقوله تعاىل " كامالً أنت الرجل  "و  " عطوفاً هو أبوك  " :ومثال الثاين

قه  قاً َوُهَو احْلَ أبوك( متيمنة معنى  )هوفإن مجلة  (81)البقرة"ملِا َمَعُهْم  ُمَصدِّ

 و)هو احلق( فيها معنى التصديق. ،و )أنت الرجل( فيها معنى الكامل ،العطف

فإن مجلة )قعد( معطوفة عىل  "قام زيٌد وقعد  " :نحو ،اجلملة املعطوفة -3

فإن مجلة  "قمُت وتوضأُت وصليُت  " :ونحو ،مجلة )قام زيد(  ملحقة هبا

جلمل وهكذا مها كثرت ا ،ة )قمُت( الحقة هلا)صليُت( معطوفة عىل مجل

 املتعاطفة.
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فجملة  "لقد رمحكم اهلل تعاىل رفع عنكم العذاب  " :نحو ،مجلة البدل -4

 )رفع عنكم العذاب( بدل من مجلة )لقد رمحكم اهلل تعاىل( الحقة هلا.

َفإِنَّ َمَع اْلُعرْسِ ُيرْسًا * إِنَّ َمَع اْلُعرْسِ  "قوله تعاىل  ،مجلة التوكيد اللفظي -5

 (.6)الرشح"ُيرْسًا 

فجملة )وهلل احلمد(  "أنا وهلل احلمد ناجٌح  " :نحو ،اجلملة املعرتضة -6

 " :ونحوها ،معرتضة يف مجلة )أنا ناجح( فهي الحقة هلا باملعنى العام للحوق

وقد يكون اإلعرتاض بأكثر من  "مسافٌر  أظن هو " ،"شاعرًا  رمحه اهللكان 

 مجلة.

 "ْلُفْلَك َفَأْوَحْينا إَِلْيِه َأِن اْصنَِع ا " :قوله تعاىل "نحو  ،اجلملة التفسريية -7

 ،)اصنع الفلك( تفسري جلملة )أوحينا( و)أن( تفسريية ( فإن مجلة27)املؤمنون

 " :نحو ،وقد تكون بغري حرف تفسري "أقريُت الييف أي أطعمته  " :نحوو

 (.فجملة )قلت له كذا( تفسري لـ)جادلت "زيدًا قلُت له كذا  جادلُت 

 "نحو:  ،وهي التي تقع جواب لسؤال مذكور أو مقدر ،اجلملة اجلوابية -3

 ،ؤالجواب جلملة الس "أحّب اخلري  " :فجملة "نعم أحب اخلري ؟أحتبه اخلري

ومثال  ،حتذف هذه اجلملة إكتفاء بحرف اجلواب أو ببعض أجزائها وكثريًا ما 

قاَل ملَِْن َحْوَلُه َأ ال  " :قوله تعاىل حاكيًا حوار موسى وفرعونالسؤال املقدر 

لنَِي  * َتْسَتِمُعوَن  ُكْم َوَربه آبائُِكُم األَوَّ فإن مجلة )قال(  (26)الشعراء" قاَل َربه



                                    ~ 388~  ملحقات الجملة  

  

ويكثر ذلك يف  ،)فامذا قال موسى؟( :وهو ،الثانية جواب لسؤال مقدر

 القصص.

ستغني تزء بالنسبة للجملة امللحوقة ال وقد تكون اجلملة الالحقة كاجل

 :وذلك يف ،امها عن األخرىإحد

فجملة )تفز( جواب  "ز إن تتِق اهلل تفُ  " :نحو ،مجلة جواب الرشط -1

ريب هللكت(  (0)لوال رمحة " :ونحو ،الحقة هلا غري مستغنية عنها( تتِق جلملة )

   جلملة )رمحة ريب موجودة(.فجملة )هلكت( جواب 

فجملة )تنالوا  "اجتهدوا تنالوا املعايل  " :نحو ،مجلة جواب الطلب -2

 ال حقة هلا غري منفكة عنها.   املعايل( جواب جلملة )اجتهدوا(

فإن مجلة )ألفعلن   "ألفعلن كذا  (2)واهلل " :نحو ،جواب القسممجلة  -3

   )أقسم واهلل (. " :كذا( جواب مجلة القسم

سألته  "و  "  مطلوبالرِبه  " :قلُت له " :نحو ،وشبهه القول مقول مجلة – 4

وهي يف كل ذلك تعرب مفعول به  "ناديته إين حمتاج إليك  "و  "ماذا فعلت؟ 

 للقول أو شبهه.

  

                                                        



                                    ~ 389~  ملحقات الجملة  

  

 :رينمت

 :دّل عىل ملحقات اجلملة فام يأيت وبني نوعها

َنْحُن َأْعَلُم باِم َيُقوُلوَن إِْذ َيُقوُل َأْمَثُلُهْم َطِريَقًة إِْن َلبِْثُتْم إاِلَّ  ": قال تعاىل* 

 .(0)(174)طه"َيْومًا 

ْرَنا األَْرَض ُعُيونًا َفاْلَتَقى املْاُء َعىل َأْمٍر َقْد ُقِدَر  ":قال*  " َوَفجَّ

 .(2)(12)القمر

 .(3)(68)النساء" َوَحُسَن ُأولئَِك َرفِيقًا  ": وقال* 

 .(4)(21)اإلرساء"َوَلآلِخَرُة َأْكرَبُ َدَرجاٍت َوَأْكرَبُ َتْفِيياًل  ": * وقال

ٌة إاِلَّ اهللُ َلَفَسَدتا  ": * وقال  .(5)(22)األنبياء"َلْو كاَن فِيِهام آهِلَ

َفَأْلِقيِه يِف اْلَيمِّ َوال َوَأْوَحْينا إىِل ُأمِّ ُموسى َأْن َأْرِضِعيِه َفإِذا ِخْفِت َعَلْيِه  " :وقال

وُه إَِلْيِك َوجاِعُلوُه ِمَن املُْْرَسلنَِي )القصص ا َراده َزيِن إِنَّ  .(6)(7خَتايِف َوال حَتْ

                                                        

 



                                    ~ 391~  ملحقات الجملة  

  

رَ "*وقال: َر َوَقدَّ ُه َفكَّ رَ  َفُقتَِل  *إِنَّ ُثمَّ ُقتَِل َكْيَف  *َكْيَف َقدَّ

رَ   .(0)(27)املدثر"َقدَّ

ُكْم آَيًة َفَذُروها َتْأُكْل يِف َأْرِض اهلِل هِذِه ناَقُة اهللِ لَ  ":وقال* 

 .(2)(73)األعراف

ُْم َلِفي َسْكَرهِتِْم َيْعَمُهوَن  " :* وقال  .(3)(72)احلجر" َلَعْمُرَك إهِنَّ

ْم َمْغِفَرٌة َوَأْجٌر َعظِيٌم  " :وقال*   احِلاِت هَلُ َوَعَد اهللُ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ

 . (4)(8)املائدة" 

يَن َأْعامالً  " :* وقال  .(5)(173)الكهف"ُقْل َهْل ُننَبُِّئُكْم بِاألَْخرَسِ

 

                                                                                                                                        



                                    ~ 390~  ملحقات الجملة  

  

قدم أمل تكتبوا إيّل أن ا " :الكوفة * ويف كالم لسيد الشداء )ع( ُياطب أهل

 .(0)"قد أينعت الثامر واخرّض اجلناب 

  (2)بن الدعي بالنبي    تاهلل ال حيكم فينا انحن ورِب البيت أوىل* 

ْغَتها –* إن الثامنني   (3)قد أحوجْت سمعي إىل ُترمجان          -وُبلِّ

 (4)ال أقيلوترميني بالطرف أي أنت مذنٌب   وتقليني لكّن إياك ِ* 

 (5)باطُل احلمد ومكذوُب الثنا        -تناُوِقينا الفِ  –فتنُة الناِس   * 

 

 (6)أي املحاجِر ال تبكي عليك دمًا    أبكيت واهلل حتى حمجر احلجرِ  * 

 (7)باطُل        وكل نعيٍم ال حمالة زائُل  أال كله يشء ما خال اهللَ*    

  

                                                        



                                    ~ 392~  ملحقات الجملة  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 متارين عامة

 :مع اإلشارة إىل نوع املشتق إن ُوجد رب النصوص التاليةأع

 

  :قال تعاىل يف سورة اجلمعة :(1مترين)

ِحيمِ "  مْحِن الرَّ امواِت َوما يِف األَْرِض * ((0))بِْسِم اهللِ الرَّ ُيَسبُِّح هللِ ما يِف السَّ

كِيمِ املَْلِِك  وِس اْلَعِزيِز احْلَ يِّنَي َرُسوالً ِمنُْهْم  *((2))اْلُقده ُهَو الَِّذي َبَعَث يِف األُمِّ

ْكَمَة َوإِْن كاُنوا ِمْن َقْبُل َلِفي  ُمُهُم اْلكِتاَب َواحْلِ يِهْم َوُيَعلِّ َيْتُلوا َعَلْيِهْم آياتِِه َوُيَزكِّ

                                                        



                                    ~ 394~  تمارين عامة 

  

كِيمُ  ا َيْلَحُقوا هِبِْم َوُهَو اْلَعِزيزُ َوآَخِريَن ِمنُْهْم ملََّ   ((0))َضالٍل ُمبنِيٍ  ذلَِك  ( *(2))احْلَ

َمَثُل الَِّذيَن مُحُِّلوا التَّْوراَة  *((3))َفْيُل اهلِل ُيْؤتِيِه َمْن َيشاُء َواهللُ ُذو اْلَفْيِل اْلَعظِيمِ 

                                                        

 



                                    ~ 395~  تمارين عامة 

  

امِر حَيِْمُل َأْسفارًا بِْئَس َمَثُل اْلقَ  ُبوا بِآياِت اهلِل ُثمَّ مَلْ حَيِْمُلوها َكَمَثِل احْلِ ْوِم الَِّذيَن َكذَّ

ُكْم  * ((0))َواهللُ ال هَيِْدي اْلَقْوَم الظَّاملنِِيَ  َا الَِّذيَن هاُدوا إِْن َزَعْمُتْم َأنَّ ُقْل يا َأهيه

َوال َيَتَمنَّْوَنُه َأَبدًا  *((2))َأْولِياُء هللِ ِمْن ُدوِن النَّاِس َفَتَمنَُّوا املَْْوَت إِْن ُكنُْتْم صاِدِقنيَ 

                                                                                                                                        

 



                                    ~ 396~  تمارين عامة 

  

َمْت َأْيِدهيِْم َواهللُ َعلِيٌم بِالظَّاملنِِيَ  ُه  * ((0))باِم َقدَّ وَن ِمنُْه َفإِنَّ ُقْل إِنَّ املَْْوَت الَِّذي َتِفره

هاَدِة َفُينَبُِّئُكْم باِم ُكنُْتْم َتْعَملُ  وَن إىِل عامِلِ اْلَغْيِب َوالشَّ يا  *((2))ونَ ُمالِقيُكْم ُثمَّ ُتَرده

                                                                                                                                        

 



                                    ~ 397~  تمارين عامة 

  

ُمَعِة َفاْسَعْوا إىِل ِذْكِر اهللِ َوَذُروا  الِة ِمْن َيْوِم اجْلُ َا الَِّذيَن آَمنُوا إِذا ُنوِدَي لِلصَّ َأهيه

وا يِف  *((0))اْلَبْيَع ذلُِكْم َخرْيٌ َلُكْم إِْن ُكنُْتْم َتْعَلُمونَ  الُة َفاْنَترِشُ َفإِذا ُقِيَيِت الصَّ

ُكْم ُتْفلُِحونَ األَْرِض َواْبَتُغوا مِ  َوإِذا  * ((2))ْن َفْيِل اهللِ َواْذُكُروا اهللَ َكثرِيًا َلَعلَّ

                                                                                                                                        



                                    ~ 398~  تمارين عامة 

  

وا إَِلْيها َوَتَرُكوَك قائِاًم ُقْل ما ِعْنَد اهللِ َخرْيٌ ِمَن اللْهِو َوِمَن  وًا اْنَفيه َرَأْوا جِتاَرًة َأْو هَلْ

اِزِقنيَ    ." ((0))التِّجاَرِة َواهللُ َخرْيُ الرَّ

  

                                                        



                                    ~ 399~  تمارين عامة 

  

  :من خطبة الوداع لرسول اهلل صىل اهلل عليه وآله (:2رين)مت 

حقكم  ،(3)ولكم عليهن حقا ،(2)إن لنسائكم عليكم حقاً  ،(0)أهيا الناس "

تكرهونه بيوتكم إال  دخلن أحداً وال يُ  ،(4)عليهن أن ال يوطئن أحدا فرشكم

 ،(7)املعروفب عليكم رزقهن وكسوهتنوهلن  (6)وأال يأتني بفاحشة ،(5)بإذنكم

                                                        



                                    ~ 411~  تمارين عامة 

  

قوا اهلل يف النساء فات ،(2)واستحللتم فروجهن بكتاب اهلل ،(0)أخذمتوهن بأمانة اهلل

وال حيل ملؤمن  (4)"إنام املؤمنون إخوة  "  أهيا الناس .(3)خرياً   هبن الواواستوُص 

فال  ،(7)؟ اللهم اشهد(6)غتأال هل بلّ   .(5)منه مال أخيه إال عن طيب نفس

                                                        



                                    ~ 410~  تمارين عامة 

  

فإين قد تركت فيكم ما إن ؛  (0)يرضب بعيكم رقاب بعض كفاراً  نَّ ترجعُ 

أال هل بلغت؟ اللهم .(2) بيتي أخذتم به لن تيلوا: كتاب اهلل وعرتيت أهل

   ."  اشهد

  

                                                        



                                    ~ 412~  تمارين عامة 

  

 :قال أمري املؤمنني )ع( يف خطبة املتقني :(3مترين)

عن  اً ق حني خلقهم غنيّ فإّن اهلّل سبحانه و تعاىل خلق اخللْ  ،(0)أّما بعُد 

وال تنفعه طاعة  ،(3)أّنه ال ترّضه معصية من عصاه  (2)آمنا من معصيتهم طاعتهم

  و وضعهم من الّدنيا  ،(5)فقسم بينهم معيشتهم ،(4)من أطاعه

                                                        



                                    ~ 413~  تمارين عامة 

  

 ،(3)منطقهم الّصواب  (2)فاملّتقون فيها هم أهل الفيائل ،(0)مواضعهم

غّيوا أبصارهم عاّم حّرم اهلّل  ،(4)مشيهم الّتواضعو ،االقتصاد ملبسهمو

ّزلت أنفسهم منهم يف نُ  .(6)ووقفوا أسامعهم عىل العلم النّافع هلم ،(5)عليهم

ال األجل اّلذي كتب هلم مل تستقّر لو. و(7)ّزلت يف الّرخاءالبالء كاّلتي نُ 

                                                        

 



                                    ~ 414~  تمارين عامة 

  

عظم  ،(0)أرواحهم يف أجسادهم طرفة عني شوقا إىل الّثواب وخوفا من العقاب

 .(2)" اخلالق يف أنفسهم فصغر ما دونه يف أعينهم

  

                                                                                                                                        



                                    ~ 415~  تمارين عامة 

  

  :يف خطبة  الزهراء عليها السالم :(4مترين)

  ظهر فيكم حسيكة  أنبيائه ومأوى أصفيائه فلام اختار اهلل لنبيه دار"

ونبغ خامل  ،(3)الغاوين ونطق كاظم ،(2)وسمل جلباب الدين (0)النفاق

 طلع الشيطانأو ، (6)فخطر يف عرصاتكم ،(5)وهدر فنيق املبطلني ،(4)االقلني

  ه فألفاكم لدعوت (7)بكم رأسه من مغرزه هاتفاً 

                                                        



                                    ~ 416~  تمارين عامة 

  

 ،(3)استنهيكم فوجدكم خفافاً  ثم ،(2)وللغرة فيه مالحظني ،(0)مستجيبني

   (6)رشبكم وأوردتم غري ،(5)بلكمإفوسمتم غري  ،(4)فألفاكم غيابا وأمحشكم 

والرسول ملا  ،(0)واجلرح ملا يندمل ،(8)والكلم رحيب ،(7)هذا والعهد قريب

 ." (2)يقرب

                                                        



                                    ~ 417~  تمارين عامة 

  

  

                                                                                                                                        



                                    ~ 418~  تمارين عامة 

  

 ومن خطبة اإلمام احلسني )ع( يوم عاشوراء: :(5مترين)

، (2)استرصختمونا واهلني ! أحني (0)لكم أيتها اجلامعة وترحاً  تباً  "

وحششتم علينا  ،(4)سللتم علينا سيفا لنا يف ايامنكم ،(3)موجفني فأرصخناكم

 ،(6)ألعدائكم عىل أوليائكم فأصبحتم ألباً (5)وعدوكم عىل عدونا اقتدحناها ناراً 

(7)بغري عدل أفشوه فيكم
 

                                                        

 



                                    ~ 419~  تمارين عامة 

  

  ،فهال لكم الويالت تركتمونا والسيف مشيم ،(0)أصبح لكم فيهم وال أمل

رية ، ولكن أرسعتم إليها كطِ  (3)ملا يستحصف والرأي ،(2)واجلأش طامن

  ." (5)وتداعيتم عليها كتهافت الفراش ،(4)باالدَّ 

                                                                                                                                        



                                    ~ 401~  تمارين عامة 

  

 :السيد احلمريي  رمحه اهلليف عينية : (6مترين)

 (0)عجبت من قوم أتوا أمحدا * بخطة ليس هلا موضع 

 (2)لو شئت أعلمتنا * إىل من الغاية واملفزع :قالوا له

 (3)* وفيهم يف امللك من يطمع  إذا توفيت وفارقتنا 

 (4)أعلمتكم مفزعا * كنتم عسيتم فيه أن تصنعوا لو :فقال

                                                        

 



                                    ~ 400~  تمارين عامة 

  

 (0)أهل العجل إذ فارقوا * هارون فالرتك له أوسع صنيع

 (2)عـ* كان إذا يعقل أو يسم    ن ــان ملـويف الذي قال بي

 (3)عــ* من ربه ليس هلا مدف ة ـــثم أتته بعد ذا عزم

                                                                                                                                        

 



                                    ~ 402~  تمارين عامة 

  

 (0)* واهلل منهم عاصم يمنع   بلغا بلغ وإال مل تكن مُ 

 (2)دعــه يص* كان بام يأمر   قام النبي الذي  فعندها

 (3)عيلمــ نورها كف عيلٍّ  *    ويف كفه  ُيطب مأموراً 

                                                                                                                                        

 



                                    ~ 403~  تمارين عامة 

  

 (0)عرفَ ي تُ تال رفع والكِف الذي * يَ  بكِف  ها أكرمْ رافعَ 

 (2)يقول واألمالك من حوله * واهلل فيهم شاهد يسمع

 (3)من كنت مواله فهذا له * موىل فلم يرضوا ومل يقنع:    

                                                                                                                                        

 



                                    ~ 404~  تمارين عامة 

  

 (0)دعُ ــهم جُت ــام آنافــكأن وضل قوم غاضهم فعله *  

 (2)ه يف حلده * وانرصفوا عن دفنه ضيعواوْ حتى إذا وارَ 

 (3)ما قال باألمس وأويص به * واشرتوا الرض بام ينفع

  

                                                                                                                                        



                                    ~ 405~  تمارين عامة 

  

 

 :من القصيدة الزينبية املنسوبة إىل اإلمام عيل )ع( (:7مترين)

 (0)رٌم وتقلُب ــُر فيه تصوالدهـ  زينُب   َك َد وصلِ َك بعحبالَ ْت رصمَ 

 (2)ُب ــــخل رٌق ــــة وبببلقعـ آٌل      وكـذاك وصل الغانيات فإنه   

 (3)ك منه وىل األطيبمرُ ـد فعُ وازهـ    ه با فلقد عداك زمـانُ فــدع الصِّ 

                                                        

 



                                    ~ 406~  تمارين عامة 

  

 (0)ـه املهربين منـأتى املشيب فأو     ذهب الشباب فامله مـــن عودة 

 (2)مذنب ر ذنوبك وابكها ياوأذك   دع عنك ما قد فات يف زمن الصبا  

 (3)ـتبكص مــا جنيت ويُ ال بد حُي         واخش مناقشة احلسـاب فإنه 

                                                                                                                                        

 



                                    ~ 407~  تمارين عامة 

  

 (0)بــــعبل أثبتاه وأنـت اله تلـ               مل ينسه امللكان حني نسيته 

 (2)م منك وتسلببالرغـها ده سرَت           ها ودعتَ والروح فيك وديعـة اُ 

 (3)بــذهاع يــقتها متــحقي دار            وغرور دنياك التي تسـعى هلا

                                                                                                                                        

 



                                    ~ 408~  تمارين عامة 

  

 (0)ـربــا قليل ُيـومشيدها عم            ها ــــدوم نعيمتبا لدار ال يـ 

                                                                
 
 

 واحلمدهلل أواًل وآخراً 
 وصلى اهلل على سيدنا حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم                                                 

 شرعنا بكتابة هذا املنهج يف بدية حمرم ومت الفراغ منه بتويق اهلل تعاىل 
 يف  السادس من مجادى اآلخرةمن نفس السنة         

 

 

                                                                                                                                        



                                    ~ 409~  تمارين عامة 
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